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 البحث العلمي
بالمدرسة العوامل على مهارة الكالم لدى الطالب في تعليم اللغة العربية  تأثير

9102/9191الثانوية اإلسالمية اإلنتصار العام الدراسي   

 
 إعداد طالبة
 نورليني  

 000001101 : ي الرقم الجامع

 حسنان الماجستير:   األولالمشرف 

                                     د. أحمد حلواني شافعي الماجستير  : الثاني  المشرف

 
 كلية الدينية اإلسالمية 
 جامعة محمدية ماترام

9191 
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 البحث العلمي

لمدرسة بافي تعليم اللغة العربية لدى الطالب مهارة الكالم ر العوامل على يثتأ
9102/9191ماترام العام الدراسياإلنتصار اإلسالمية الثانوية   

 

 الجامعية في تعليم اللغة العربية على الشهادةقدمتو الباحثة للحصول 
 

 إعداد طالبة
 نورليني 

000001101 :الرقم الجامعي   
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدينية اإلسالمية
 جامعة محمدية ماترام 

9191 
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 ج
 

 البحثمناقشة على موافقة الصفحة 

 ىذا البحث العلمي الذي أعدتو الطالبة:
 :نورليٍت  االسم

 010117717:  الرقم اجلامعي
 ى الطالب يف تعليم اللغة العربية العوامل على مهارة الكالم لد:تأثَت  العنوان

بادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام العام الدراسي 
0707/0712 

 وفضيلة األستاذحسنان  ادلاجستَت صاحل للمناقشة وفق ما قرره ادلشرفان فضيلة األستاذ  
 .0707أوغسطسادلاجستَت بالتاريخ  د.أمحد حلواين شافعي

 

 دلشرف الثاينا                                            ادلشرف األول
 
 

 د.أحمد حلواني شافعي الماجستير                              حسنان الماجستير
 7771100770رقم التوظيف:                         7770707770 رقم التوظيف :

 
 اإلعتماد

 س قسم تعليم اللغة العربيةيئر 
 الدينية اإلسالميةكلية 

 
 حسنان الماجستير

7770707770رقم التوظيف:   



 د
 

 د
 

 الة رسمية رس
 : طلبة ادلناقشة  ادلوضوع 

 حضور السيد : رئيس جامعة زلمدية ماترام دباترام
 

 عليكم ورمحة اهلل وبركاتو  السالم
، الرقم اجلامعي نورليٍتنفيدكم علما بأن البحث العلمي الذي أعدتو الطالبة 

العوامل على مهارة الكالم لدى الطالب يف تعليم  تأثَتربت العنوان " 010117717
. 0712/0707ماترام العام الدراسي اإلسالمية اإلنتصار اللغة العربية بادلدرسة الثانوية 

صاحل للمناقشة وأن الطالبة قد أجادت واستفادت من توجيهات األستاذ ادلشرف، من 
لتقدمي البحث العلمي إىل جلنة ادلناقشة يف كلية الدينية موافقتكم و أجل ذلك نرج

 اإلسالمية.
 

 ويف انتظار موافقتكم تقبلوا منا فائق التقدير واإلحًتام.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 
 

 ادلشرف الثاين                        ادلشرف األول                     
  

 
  د.أمحد حلواين شافعي ادلاجستَت                                       حسنان ادلاجستَت

   7771100770 قم التوظيف:ر                       7770707770 رقم التوظيف:
 
 



 ه
 

 ه
 

لجنة المناقشة  فاإلعتماد من طر   
 

 ىذا لبحث العلمي الذي أعدتو الطالبة 
 اإلسم        : نورليٍت 

010117717الرقم احلامعي :    

 العوامل على مهارة الكالم لدى الطالب يف تعليم اللغة العربية تأثَت:   العنوان    
بادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام العام الدراسي 

0712/0707.  
 1بالتاريخ  قررت قبولوقد دفعت الطالبة عن ىذ البحث العلمي أمام جلنة ادلناقشة و 

 .0707 أوغسطس
 جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة: وتتكون

 نوفيانتي سندرا ديوي الماجستير
 7707117070رقم التوظيف: 

 (_________) مناقشة أوال

 نور جنة الماجستير
 7770107070: رقم التوظيف

 (_________) مناقشة ثانية

 حسنان الماجستير
 7770707770رقم التوظيف: 

 (_________) مشرفا أوال

 حلواني الشافعي الماجستيرد. أحمد 
 7771100770: رقم التوظيف

 (_________) مشرفا ثانيا

 اإلعتماد،
 عميد كلية الدينية اإلسالمية 

 

 
 درس عبد الوىب ادلاجستَت

7710770071رقم التوظيف:   



 و
 

 و
 

 التقدير أصالة البحث

 أنا ادلواقعة أدناىا: 

 اإلسم           : نورليٍت 

 010117717الرقم اجلامعي    : 

 القسم           : تعليم اللغة العربية

 الكلية           : الدينية اإلسالمية

 اجلامعة          : جامعة زلمدية ماترام

على مهارة الكالم لدى الطالب أقرر أن مضمون البحث ربت العنوان " تأثَت العوامل 
ماترام العام الدراسي اإلسالمية اإلنتصار يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة الثانوية 

". كلو أصلي تأليفي إال ما نقلت من ادلراجع ادلذكورة يف البحث، وجد  0712/0707
يف ىذا البحث العلمي غش يف ما نقلت فأنا مستعدة للتنازل عن الشهادة اجلامعية اليت 

 حصلت عليها من جامعة زلمدية ماترام.

 

 ماترام، 

 الطالبة 

 

  نورليٍت

 010117717الرقم اجلامي: 
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 ح
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 الشعار

اله ليسمع تضرعو ) رواه بيهقي( إذا أحب هلل عبدا إبت  
Kehidupan ini bagaikan tragedi bagi orang yang 
merasa dan kehidupan ini bagaikan komedi bagi 

orang yang berpikir 

Alasan aku harus selalu  belajar sungguh-sungguh di 
masa muda, karena aku tidak bisa mengurangi 

penyelasan di hari tua 
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 اإلىداء
علمي إىل : ال أىدي ىذا البحث  

احلب والدعم ادلعنوي  قدما الذان( ىندروان واألم نورمي،احملبوبُت )األب هتامة والدين .1
 ماوتضحيتك ماعلى نضالك ماشكرا لك،وادلادي والتوجيو والصالة من أجل صلاحي

، اهلل صاليت ستسكب دائما ربية وبرىان أليب وأمي اليت ربيط دائما بكل خطوة
 . سبحانو وتعاىل دائما يوفر لنا األفضل معا

، حىت اآلن ماعلى دعمكجومية ( شكرا و احملبوبُت )رسٍت  ةوأخيت صغَت  ة كبَت يتأخ .2
أفضل وأن أصبح شخًصا ناجًحا يف العامل ويف  حيفزين دائًما على أن أكون والذان
 .اآلخرة

، والذي حفزين دائًما على أن أكون حىت اآلن اوين، شكرا على دعمكمعمي ي ةبنا .3
 .أفضل وأن أصبح شخًصا ناجًحا يف العامل ويف اآلخرة

الذين ساعدوين (  د.أمحد حلواين شافعي ادلاجستَتادلشرف )حسنان ادلاجستَت و  .4
 الذين نقلوا ي بإخالص يف إكمال أطروسيت، مل ينسوا مجيع احملاضرين وادلعلمُت

 ادلعرفة بإخالص.
، اهلل يستجيب جبعل 0710، زبصص اللغة العربية العام أصدقائي يف السالح ككل .5

 .األمور أسهل
 جلامعة زلمدية ماترام شكرا.  مجيع ادلدرسُت وادلوظفُت احملًتمُت يف .6
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التقديرو كلمة الشكر   

محن الرحيم بسم اهلل الر   

ونعوذ بااهلل  من شرور أنفسنا ومن  نستعفره،و د هلل ضلمده ونستعينو إن احلم 
ال إلو سيئات أعمالنا, من يهده اهلل فال مضل لو, ومن يضلل فال ىادى لو. وأشهد أن 

وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو. قال اهلل يف القران الكرمي:  إال اهلل وحده ال شريك لو،
االسفهاء اموالكم اليت جعل اهلل لكم قيماوارزقوىم فيها وامسوىم وقولواذلم و )والتؤت

قوالمعروفا( )) فإن أصدق احلديث كتاب اهلل وخَت اذلدي ىدي زلمد صلى اهلل عليو 
 عة ضاللة يف النار((شر األمور زلدثاهتا وكل زلدثة بدعة وكل بدو وسلم 

العوامل تأثَت " واحلمد هلل وبإذنو استطعت الباحثة أن تنهي ىذا البحث عن ادلوضوع 
بادلدرسةالثانوية اإلسالمية على مهارة الكالم لدى الطالب يف تعليم اللغة العربية 

 .0712/0707اإلنتصار العام الدراسي 

احلمد اهلل بنوعو  ة العربية،وانطلقا من الشعور بواجيت ألكتب اإلقًتحات باللغ   
وتوفيقو, انتهيت من كتابة ىذه اإلقًتحة. قد سبت كتابة ىذا البحث العلمي للحصول 
على الشهادة اجلامعة يف تعليم اللغة العربية. فمن األفضل مٍت أن أقدم شكرا كثَتا الذين 

 منهم :  ىذا البحث العلمي،عدوين يف متابة قد سا

 س اجلامعة يف جامعة احملمدية ماترام د. أرشاد عبد الغٍت ادلاجستَت يرئ .1
 عميد كلمة الدين اإلسالمية  درس عبد الوىاب ادلاجستَت، .2
 كاادلشرف الثاين و حسنان ادلاجستَت كوصفة رئس قسم تعليم اللغة العربية  .3
 كاادلشرف األول   د. أمحد حلواين شافعي .4
 خرين الذين يعطون مساعدة يف ىذا البحث علمي. واأل .5

 توجيهاتو.و جزاكم اهلل خَتا. على مساعدة 



 ل
 

 ل
 

عسى اهلل أن جيعل أعماذلم خاصة لوجو الكرمي جيزيهم اهلل خَتا كثَتا ويعطيهم ىداية 
 رضوانو.  و مغفرتو و توفيقو و 
 
 
 
 
 

 0707أغسطس  10ماترام 

 
 
 

 نورليٍت 
 010117717:  امعيالرقم اجل
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 المستخلص
  0710010270701777007نورليني رقم الجامعي :  ،بحث علمي

العوامل على مهارة الكالم لدى الطالب يف تعليم  تأثَتربت العنوان "  
نوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام العام الدراسي بادلدرسة الثا اللغة العربية

د.أمحد ادلشرف الثاين : و  حسنان ادلاجستَت.األول: "ادلشرف 0707/0701
 حلواين شافعي ادلاجستَت.

رجية اليت تؤثر (. دلعرفة تأثَت العوامل الداخلية والعوامل اخلا1هتدف ىذه الدراسة إىل 
( دلعرفة العوامل الداخلية 0م اللغة العربية يلدى الطالب يف تعل على مهارة الكالم

والنتيجة ىي  .م اللغة العربيةييف تعل لدى الطالب تأثَت على مهارة الكالمواخلارجية اليت 
م اللغة العربية. بالنسبة يلدى الطالب يف تعل الداخلية تؤثر على مهارة الكالم أن العوامل

، حبيث  t (2.110) أكرب من جدولو أ t-count (2.196) ، يتم احلصول على قيمةH1 لـ
ذلا تأثَت كبَت على مهارة ىذا يعٍت أن العوامل الداخلية  .Ha قبولو يكون القرار ادلتخذ ى

الطالب أفضل. وبالنسبة  ، كانت مهارةا كانت قيمة العامل الداخلي أفضل. كلمالكالم
، حبيث  t (2.110) أكرب من جدولو أ t-count (3.509) ، يتم احلصول على قيمةH2 لـ

هارة ارجية ذلا تأثَت كبَت على مىذا يعٍت أن العوامل اخل .Ha قبولو يكون القرار ادلتخذ ى
، فإن القرار الذي سيتم ازباذه يقبل الفرضية  t-count ≥ t-table . إذا كانت قيمةالكالم

، فإن القرار  t-count <t-table ، إذا كانت قيمةمقبواًل. على العكس من ذلك Haوأ
 مع t يف جدول توزيع t قيمة جدول .Ho يتم قبولو الذي سيتم ازباذه يرفض الفرضية أ

α: 0.05 وdf (n-k-1): 17  لية والعوامل العوامل الداختأثَت . لذلك ديكن أن 0،117ىي
يف ادلدرسة الثانوية  م اللغة العربيةيلدى الطالب يف تعل اخلارجية على مهارة الكالم

 .0712/0707اإلسالمية اإلنتصار ماترام العام الدراسي 
الكالم مهارة، رجيةالعوامل الخ ،العوامل الدخليةالكلمات األساسية :   
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ABSTRAK  

Skripsi,  Nurleni Nimko : 201641490601000331 yang berjudul “ pengaruh faktor-

faktor dalam keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa 

arab di Madrasah Aliyah Al-Intishor Sukarbele MataramTahun Ajaran 

2019/2020”. Pembimbing 1: Husnan, M,Pd. Pembimbing 2: Doktor 

Ahamad helwani syafi’i M,pd.  

Penelitian ini bertujuan1). untuk mengetahui  disana ada pengaruh  faktor internal 

dan faktor external yang  mempengaruhi keterampilan berbicara siswa dalam 

pembelajaran bahasa arab 2) untuk mengetahi faktor intrnal dan external yang 

mempengaruhi  keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa arab 

Dan penelitian ini menggunakan penelitian Expost fasto karena variebel bebasnya 

bervariasi  dengan jenis pendekatan kuantitatif. Hasilnya bahwa faktor internal 

yang mempengaruhi keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa 

arab. Untuk H1 diperoleh nilai t-hitung (2,196) atau lebih besar daripada t-tabel 

(2,110), sehingga keputusan yang diambil adalah menerima Ha. Hal ini berarti 

bahwa faktor internal berpengaruh signifikan terhadap keterampilan berbicara. 

Semakin baik nilai faktor internal maka semakin baik keterampilan siswa. Dan 

untuk H2 diperoleh nilai t-hitung (3,509) atau lebih besar daripada t-tabel (2,110), 

sehingga keputusan yang diambil adalah menerima Ha. Hal ini berarti bahwa 

faktor ekstrenal berpengaruh signifikan terhadap keterampilan berbicara. jika nilai 

t-hitung ≥ t-tabel maka keputusan yang diambil menerima hipotesis atau Ha 

diterima. Sebaliknya, jika .jika nilai t-hitung < t-tabel maka keputusan yang 

diambil menolak hipotesis atau Ho diterima. Nilai t-tabel pada tabel distribusi t 

dengan α: 0,05 dan df(n-k-1): 17 adalah sebesar 2,110. Jadi faktor internal dan faktor 

external dapat mempengaruhi keterampilan berbicara siswa dalam pemebelajaran 

bahasa arab di Madrasah Aliyah Al-Intishor Mataram Tahun ajaran 2019/2020. 

Kata kunci : Faktor internal, faktor external, keterampilan berbicara   
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ABSTRACT 

Thesis, Nurleni Nimko: 201641490601000331 entitled "the effect of factors on 

students' speaking skills in learning Arabic at Madrasah Aliyah Al-Intishor 

Sukarbele Mataram Academic Year of 2019/2020". Supervisor : Husnan, M, Pd. 

Advisor : Dr. Ahamad Helwani Syafi'i M, pd. 

This study aimed to find out that there are internal factors and external factors 

that affect students 'speaking skills in Arabic learning and to find out internal and 

external factors that affect students' speaking skills in Arabic learning. This study 

used the Expost Fasto research because the independent variables vary with the 

type of approach quantitative. The result is that there are internal factors affect 

students' speaking skills in learning Arabic. For H1, the t-test value is 2.196 or 

greater than the t-table 2.110. therefore Ha is accepted. This means that internal 

factors have a significant effect on speaking skills. The better the internal factor 

value, the better the student's skills. Also for H2, the t-test value is 3.509 or 

greater than the t-table 2.110. in conclusion, Ha is accepted. This means that the 

extrenal factors have a significant effect on speaking skills. If the t-count value ≥ 

t-table them the alternative hypothesis or Ha is accepted. Conversely, if the value 

of t-test<t-table, then the null hypothesis or Ho is rejected. The t-table value in the 

t distribution table with α: 0.05 and df (n-k-1): 17 is 2,110. So internal factors and 

external factors can affect students' speaking skills in learning Arabic at 

Madrasah Aliyah Al-Intishor Mataram for the 2019/2020 academic year. 

Keywords: internal factors, external factors, speaking skills 
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 المحتويات
 أ  ..................................................العنوان الخارجية صفحة

 ب  .................................................. صفحة العنوان الداخلية
 ج  ...................................... البحث مناقشةصفحة الموافقة على 

 د  ............................................................ رسالة رسمية
 ه  ................................................ عن أصالة البحث التقدير
 و  ................................. ة اإلعتماد من طرف لجنة المناقشةصفح

 ز  .................................................................. الشعار
 ح  ................................................................. االىداء

 ط  .................................................... التقديرو كلمة الشكر 
 ك  .....................................................  ةالمستخلص العربي

 ل  .................................................  ةندونسيالمستخلص اإل
 م  ................................................................ يةاالنجلز 

 ن  ............................................................. المحتويات 
 ف  ......................................................... ول اقائمة الجد

 1  ........................................... : أساسية البحثالفصل األول 
 1  ..................................................... خلفية البحث. أ

 0  ..................................................... البحثأسئلة . ب
 0  .................................................. ىداف البحث أ . ج
 0  ..................................................... فوائد البحث . د
 0  .................................................... حدود البحث . ه
 0  .................................................... ربديد البحث . و
 0  ................................................ السابقة  دراساتال. ز



 ف
 

 ف
 

 01  ........................................ : اإلطاري النظري الفصل الثاني
 01  ................................................... اإلطاري النظري. أ

 01  .................................................. الفكرياإلطاري . ب
 07  .................................................... فروض البحث . ج

 90  ...................................... الفصل الثالث : منهج البحث 
 92  ..................................... الفصل الربع   : إجراءة البحث 

 00  .............................................. صحيحية األداوات . أ
 00  ............................................ عرضها و مجع البيانات  . ب
 00  ................................................... ربليل البيانات . ج
 02  ................................................... نتائج التحليل . د

 48  .......................... مناقشتها و الفصل الخامس : نتائج البيانات 
 07  ............................................ النتائج و وصفية ادلوقع . أ

 00  ................................................... ذبرية الفروض . ب
 00  ................................................. مناقشة البيانات . ج

 06  ......................................... : الخاتمة  ادسالفصل الس
 00  ......................................................... النتائج . أ

 06  ..................................................... اإلفًتاحات. ب
 02  .................................................... قائمة المراجع

  المالحق
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 ص
 

 قائمة الجداول
 00 ................... : شبكة اإلستيبان العوامل الداخلية  1اجلدول : . أ

 00 .................... : شبكة اإلستيبان العوامل اخلارجية 0اجلدول:  . ب
 02 ............................ نتائج اختبار الصالحية : 0:  اجلدول. ج
 01  ..................................... : نتائج ادلوثوقية0اجلدول :  . د
 00 ................. : نتائج اختبار الوضع الطبيعي ادلتبقي 0اجلدول:  . ه
 00 ......... نتائج اختبار التغاير ادلرونة )اختبار جليجسر( : 0اجلدول:  . و
 00 ................. : نتائج اختبار العالقة اخلطية ادلتعددة 0اجلدول:  . ز
  00 ................................ : قيمة معامل االضلدار7اجلدول:  . ح
 07 ........ : نتائج اختبار اجلدوى النموذجية )اختبار ف( 2اجلدول :  . ط
  07 .................... : ملخص نتائج اختبار الفرضيات17اجلدول : . ي
 01 ............................. : قيمة معامل التحديد 11اجلدول : . ك
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 الفصل األول
 البحث  أساسية

 البحثخلفية  . أ
عرف الباجثون القدماء منهم واحملدثون اللغة تعريفات متعددة عكست خلفياهتم 

الرؤى و وبعيدا عن فح االراء  اللغة، ونظرا لتعدد التعريفات،دلعرفية ونظرة كل منهم إىل ا
يوفق بُت أغلب مث سنحاول صهرىا لنخرج بتعريف مقبول  ادلتباينة فإننا سنستعرضها،

عناصرىا ادلكونة ذلا وكياهنا و يدور حول زلكات حاكمة تنظر يف أبعاد اللغة و االراء 
 1العضوي. 

فهي رلموعة من  سبتلك نظاما لغويا خاصا هبا،خرى اللغة العربية شأن اللغات األ
ربليلها إىل رلموعة من  اجلمل اليت تتألف يف دورىا من رلموعة الكلمات اليت ديكن

حيث تتألف من مخسة أنظمة متداخلة يف عالقة عضوية متماسكة يصعوب األصوات،
ة من موعالفصل بينها ىي: النظام الصويت ىي تتألف اللغة يف أصغر وحداهتا من رل

 الكلمة يبحث فيها النظام الصويت، األصوات اليت تنتظم معا وفق ىيئات معينة مشكلة
وينظمها ضمن الكركات  تفريق بُت الصور الصوتية للكلمات،الذي ضلتكم إليو يف ال

 ،ادلصاحبة ذلا. النظام الصريف ىي النظام الذي يبحث يف بنية الكلمة شلا ليس بإعراب
الوزن و احلذر و االشتقاق و اجلمود و من حيث التعيُت والنوع  وحيدد خصائصها الصرفية

حلقل نسبتها إىل او يهدف ربديد ادلعٌت السياقي للكلمة و . النظام الدالي وىغَتىاو 
ويكفي أن  لمة معٌت خاصا يبينو سياق اجلملة،فيعطي كل ك ادلعجمي الدالي ادلوافق لو،

يبحث يف قواعد تركيب و ي ىنأخذ مثال من الفصل ضرب فالضرب. النظامي النحو 
يد عالمتها اإلعرابية. ربدو فيعمد إىل تعيُت الوظائف النحوية ادلباشرة الكلمة  اجلملة،

 ظاىر لفظها،النظام يبُت كيف تئدى اجلمل بطرق سلتلفة متجاوزين و النظام األسلويب وىو 

                                                             

النظرية و التطبيق، إبراىيم زلمد على حراحشة، دار اخلزامي  ادلهارات القرائية و طرق تدريسها بُت1
.00، 0770للنشر و التوزيع،  



2 
 

 
 

من ذلك قول مروان بن أيب حفصة إلسحاق ادلوصلي بعد أن تغدى عنده: "أطعموا 
اذاننا رمحكم اهلل" فهذا القول تألف من رلموعة أصوات انتظمة يف كلمات ذات أبنية 

  2سلصوصة ودالالت معلومة.
يشمل جانب و ىوىي الكالم  لغة العربية اذلامة مهارة الكالم،احدى مهارات ال

ويشكالن معا يف ادلراحلة  هارة الثانية بعد مهارة األستماع،ادلو يف اللغة, وى كالمال
وية. ألنو يشمل اجلانب العملي التطبيقي الشفوي يف تعليم اللغة. فقد يبدأ الدارس الشف

الكتابة. وىذه ادلهارة تبدأ صوتية وتنتهي باتصال مع غَته يف موقف من و الكالم القراءة 
فالغرض  يعرب بكالمو من أفكاره، يث يتم نقل ادلعٌت من متحدث الخر،ادلواقف ح

 3إفهام الرسالة للسابع.و فهم رسالة ادلتكلم و ى
ومهارة الكالم الكالم من مهارات إجيابية تتلب من الدارس أن ينتج األصوات 

عبَت اجلمل حىت تساعده على التو األشكال النحوية وأن يراعي ترتيب الكلمات و ادلعينة 
تصال االجتماعي الشكل الرئسي لالو وى خبلده يف موافق احلديث ادلختلفة، عما حيش

عملية تبدأ صوتية وتنتهي بإسبام و يراد بالتعبَت الشفوي )الكالم( ى ن. إذن،عند اإلنسا
عملية اتصالية تعرب عن أفكار ادلتكلم الذاتية. وذلذا يعترب أن أىم جزء يف مهارات اللغة 

 واستخدامها.
م مهارة الكالم يف ادلصطلح يأيت الكالم من العربية )الكالم( اليت تعٍت يتعل

النطق باألصوات العربية بشكل و ادلعرفية ى ينظر إليو من حيث .األقوالو الكلمات أ
يف حُت أن مهارة دون  .صحيح وفًقا لألصوات الصادرة من ادلخرج واليت يعرفها اللغويون

 4.تكرار نفس ادلفردات باستخدام الكشف الصويت
                                                             

ب  -ص -ادلهارات اللغوية، دابتسام زلفوظ ابو زلفوظ أستاذ مساعد، جامعة القصيم، الرياض 2
00100،01.  

الصف  ، تطبيق الطريقة ادلباشرة يف ترقية مهارة الكالم لدى تالميذ0710لطفي نور سبامي،  3
  10الثامن دبدرسة ىداية ادلستفيدين "الثانوية اإلسالمية يف قدس، يف كلية علوم الًتقية و التدريس: 

4
 Kuswoyo, “Konsep Dasar Maharah Kalam” Jurnal An-Nuha, Vol. 4. No. 1 (Juli 2017), 2. 
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ية الداخلالعوامل .اتقان مهارة الكالم يتأثَت بالعوامل إمامن اخلارج وإما من الداخل
 ترتبط العوامل الفيزيائية بكمال ، ادلادية وغَت ادلاديةىي مجيع اإلمكانات داخل الطالب

غَت و بال الصوتية واللسان ، احلأعضاء اجلسم ادلستخدمة يف الكالم، على سبيل ادلثال
م وراء الدوافع ييف حُت أن العوامل اخلارجية ىي مجيع العوامل اليت تدعم عملية التعلىا. 

 5.على سبيل ادلثال مستوى التعليم والعادات والبيئة والعالقات ثاليةادل
ديكن استنتاج أن العوامل اليت تؤثر على التعليم ديكن تقسيمها إىل عاملُت، مها 
العوامل الداخلية، دبا يف ذلك: الظروف ادلادية والروحية للطالب، والنضج / النمو، 

الدراسة، والشخصية الدافع ومفهوم والذكاء، واالىتمام، وادلمارسة وعادات 
الذات.والعوامل اخلارجية ومنها: مناىج التعليم والظروف األسرية وادلعلمُت وطرق 

 6.التدريس والفرص ادلتاحة والدافع االجتماعي
العوامل  ، وىنا شرح كاملية عوامل نفسية جسدية وغَت جسديةتشمل العوامل الداخل

، مال األعضاء ادلستخدمة يف الكالمىي عوامل مرتبطة بكالفيزيائية: العوامل الفيزيائية 
عوامل نفسية غَت  .ويف ىذه احلالة تشمل احلبال الصوتية واللسان واألسنان والشفتُت

جسدية عوامل نفسية غَت جسدية ىي عوامل مرتبطة باحلالة النفسية للشخص وال عالقة 
7.ذلا باجلسم

، دبا يف تأيت من داخل الطالبلعوامل اليت العوامل الداخلية ىي مجيع ا 
لضمان نتائج  ذلك العوامل اجلسدية والنفسية. تتكون اجلوانب النفسية من: االنتباه

النشاط و االنتباه ى، جيب على الطالب االنتباه إىل ادلواد اليت يدرسوهنا. تعليمية جيدة
 تأثَت، و اءرلموعة من األشيو ائن / شيء( أ، والروح تركز فقط على كائن )كادلعزز للروح

، الىتمام، ألنو إذا كانت ادلواد التعليمية ال تتوافق مع ااالىتمامات الكبَتة على التعلم

                                                             
5
 Http:// Septialestari. Blogspot. Com/ 2013/12/Keterampilan berbicara. Html. Tanggal 10 -08-

2020. 
6
 Ahmad Syarifuddin, “ Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Belajar dan Faktor-faktor 

Yang mempengaruhi “ Jurnal Ta’adib, Vol. XVI. No.1(Juni 2011).128 
7
 Http://text –id. 123 dok.com/document/7q0xkxd3q-faktor-faktor yang memepengaruhi 

keterampilan berbicara. Html. Tanggal 10-08-2020. 
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، ادلوىبة ىي مهارة زلتملة يتعُت على الشخص ربقيقها. فلن يدرس الطالب جبدية
 8والدافع وثيق الصلة باألىداف ادلراد ربقيقها.

، دبا يف ذلك البيئة الطالبارجية كلها عوامل من خارج بينما العوامل اخل 
األسرية وادلدرسة وعوامل اجملتمع. اجلوانب األسرية الًتبية األسرية ىي جزء من مسار 

داخل األسرة والذي يوفر ادلعتقدات الدينية الارج ادلدرسة الذي يتم تنظيمو اخلالتعليم 
وانب اجملتمع من: . اجلوانب اجملتمعية تتكون جقافية والقيم األخالقية وادلهارةوالقيم الث

أشكال احلياة اجملتمعية ديكن أن تؤثر حياة اجملتمع احمليط أيًضا على تعلم األطفال. ديكن 
العكس. ربط و كرب أالطالب على الدراسة جبدية أو أن يشجع ىذا التأثَت روح الطفل أ

، من الضروري أن يكون لدى الطالب أصدقاء يم الطالب جيًداتعلاألصدقاء لكي 
ا سكع معهم وجيب أن يكون اإلشراف من أولياء األمور وادلعلمُت حكيمً جيدون للت

ء سيكون للزمال اء الطالب روحو أسرع شلا كنا نظن.دخلت تأثَتات رفق بدرجة كافية.
 .، والعكس صحيحاجليدين تأثَت جيد على الطالب

كمدرس للغة ادلاجستَت   من نتائج مقابلة مع أحد أدوات السيد فاسي فهروزي
درسة ادل باباللغة العربية  اإلنتصار يف مهارة الكالم  الثانوية اإلسالميةدرسة ادلالعربية يف 

باللغة  ة يف أنشطة العينية لتنمية مهارة الكالم، نشرك الطالب يف ادلشاركالثانوية اإلنتصار
الحظة أن ، ديكن ممن نتائج ادلقابلة أعاله .(0707ويوني 07ماتارام يف ) ".العربية

العوامل الداخلية مؤثرة للغاية يف مهارات التحدث باللغة العربية حيث يتعُت على ادلعلم 
لرغم من أهنا غَت  إعطاء ادلزيد من ادلفردات للطالب الستخدامها باللغة العربية على ا

تعويد الطالب على استخدام اللغة و ، فهي هتدف إىل تدريب الشجاعة كاملة يف اللغة
حُت أن نتائج ادلقابالت ادلتعلقة بالعوامل اخلارجية للطالب ال تتواصل باللغة  يف 9.العربية

                                                             
8
 Widia Hapanita, Rijal Abdullaah, Yuwalitas, Fahmi Rizal, Faktor Interanl dan Faktor External 

yang Domanin Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar dengan Perangkat Lunak Siswa Kelas 

XI Tehnik Gambar Baangunan SMKN 1 Padang Tahun 2016/2017,Jurnal Civid Jurusan Tehnik 

Sipil. Vol.5. No.1. Maret 2018. ISSN 2302-3341. 
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ما ، فهم يستخدمون اللغة العربية فقط عندةيف بيئتهم اجملتمعيو العربية يف منطقة ادلدرسة أ
، وديكن استنتاج أن العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية تكون ادلواد العربية يف الفصل

ة اليت والعوامل الداخلي .م اللغة العربيةييف تعل مهارة الكالم.ديكن أن تؤثر على الطالب 
يف تعليم اللغة العربية يف طالب الباللغة العربية لدى  ذلا تأثَت أكرب على مهارة الكالم
 10.ارادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتص

اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلنتصار ماترام يتأثَت بالعوامل الدخلية تعليم  
داخلية ذلا تأثَت كبَت يف مهارة تنص إحدى األدوات على أن العوامل الاخلارجية حيث و 

باللغة العربية  ادلهارة الكالم على، يم اللغة العربية. وبالتايلدى الطالب يف تعل الكالم
يف أنشطة الديانية لتنمية مهارة ، نشرك الطالب يف ادلشاركة الثانوية اإلنتصاردرسة ادليف 

، ديكن مالحظة أن العوامل الداخلية مؤثرة لعربية. من نتائج ادلقابلة أعالهباللغة ا الكالم
باللغة العربية حيث جيب على ادلعلم توفَت ادلزيد من ادلفرودات  ادلهارة الكالم علىللغاية 
، وىذا غم من أهنا ليست مثالية يف اللغةب الستخدامها باللغة العربية على الر للطال

بينما العوامل  .لطالب على استخدام اللغة العربيةيهدف إىل تدريب الشجاعة وتعويد ا
، يف حُت أن نتائج ادلقابالت ادلتعلقة بالعوامل اخلارجية للطالب مل تتواصل اخلارجية

ما  ، استخدم الطالب اللغة العربية فقط عنديف اجملتمعو ادلدرسية أ  البيئةباللغة العربية يف
، لذلك ديكن استنتاج أن العوامل الداخلية والعوامل كانت ادلواد العربية يف الفصل

 م اللغة العربية.يلدى الطالب يف تعل تأثَت على مهارة الكالماخلارجية ديكن 
الباحثة حبثا علميا بالعنوان انطالقا من تلك الظواىر يف ىذه ادلدرسة جعلتها 

لمدرسة بام اللغة العربية يلدى الطالب في تعل على مهارة الكالم العواملتأثير 
 ."9102/9191اإلسالمية اإلنتصار العام الدراسي الثانوية 
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 سئلة البحثأب . 
لدى الطالب يف اخلارجية تأثَت على مهارة الكالم و ما العوامل الداخلية  .1

تعليم اللغة العربية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار العام الدراسي 
0712/0707 . 

اخلارجية على مهارة الكالم لدى الطالب يف تعليم و ىل العوامل الداخلية  .2
اللغة العربية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار العام الدراسي 

0712/0707 . 
 البحثىداف أ . ج

على مهارة الكالم اليت تأثَت  اخلارجية و العواملة الداخلية التأثَت ىناك دلعرفة  .1
لدى الطالب يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار 

 . 0712/0707العام الدراسي 
على مهارة الكالم لدى الطالب اليت تأثَت  اخلارجية و العواملة الداخلية دلعرفة  .2

يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار العام الدراسي 
0712/0707 . 

 البحث فوائد . د
 الفواعد النظرية -0

مهة يف تطوير ادلعرفة والرؤى حول من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث قادراً على ادلسا
 . يم اللغة العربيةيف تعل

 الفوائد التطبقية  -9
ية يرجي ىذا البحث تقدمي مدخالت يف تعليم اللغة العرب للمؤسسات ادلدرسة،

الب يف اللغة العربية. لتحسُت مهارات الط بتطبيق مهارة الكالم. وللطالب،
 .التعليمو ليزيد معرفة الباحثُت وديكن أن تطور الباحثُت البصَتة  وللباحث،
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 حدود البحث ه. 
 الموضوعي حدال -0

يف تعليم اخلارجية و الداخلية   العواعل تأثَتأن  الباحثة موضوع البحث تحدد
 مهارة الكالم 

 الحد المكاني -9
 .مار اإلنتصار مات اإلسالمية  الثانويةادلدرسة يف  الباحثة مكان البحث  تحدد

 الحد الزمني-6
يعٍت م ار اإلنتصار ماتاإلسالمية الثانوية  الباحثة وقت البحث يف ادلدرسة تحدد

  جوين.أدي الباحث البحث يف , وت0712/0707العام الدراسي 
 حاتلتحديد المصط . و

إجادة التحدث ىي أحد أنواع ادلهارات اللغوية اليت جيب و ىمهارة الكالم  .1
 الكالم .، دبا يف ذلك اللغة العربيةربقيقها يف تدريس اللغات احلديثة

، وينشأ التواصل ذىابًا وإيابًا التفاىم ادلتبادللرئيسية لتعزيز الوسيلة او ى
 .باستخدام اللغة كوسيط

 .العوامل ادلوجودة يف األفراد الذين يتعلمونالعوامل الداخلية ىي  .2
العوامل اخلارجية ىي العوامل اليت تأيت من البيئة اخلارجية وديكن أن تؤثر على  .3

 .ميالتعل
 الدراسات السابقة . ز

 السابقة يف ىذا البحث كما تاي: الدراسات
دوفيتا ماورين بعنوان "تطبيق تعليم الكالم مهارة مع الطريقة أطروحة كتبها  .1

يف العام الدراس يغيكرتا باكرة و ادلباشرة لدراسات احلالة فيادلدرسة الثانوية علمي أب
0710/0710.11 
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م اللغة العربية بالطريقة ادلباشرة وربديد العوامل يهبدف معرفة كيفية تطبيق تعل 
الداعمة وادلثبطة لتعلم اللغة العربية باستخدام الطريقة ادلباشرة. وتظهر النتائج يف 

مناقشة و . التشابو يف الدراسات السابقة والباحثُت احلاليُت ى7.70ادلتوسط 
الباحث تطبيق  ، يناقش ىذاالبحث السابقكالم. واالختالفات يف الهارة ادل
، بينما يناقش الباحث احلاي العوامل اليت عليم ادلهارة الكالم باستخدام الطريقةت

لدى الطالب يف ادلدرسة م اللغة العربية يعلى إتقان ربدث الطالب يف تعل تأثَت
 الثانوية اإلنتصار. 

لغة لتحسُت مهارة الكالم يف تعلمي ال"بعنوان فطري عولياين فوزية أطروحة كتبها  .2
 12.اإلبتدئية فدورص العربية من خالل األساليب ادلباشرة يف الصف السابع

م اللغة العربية ييف تعل يد اجلهود ادلبذولة لتحسُت مهارة الكالمربدو اذلدف ى
من خالل األساليب ادلباشرة. كانت النتيجة باستخدام الدورة األوىل والثانية 

يف  األحباث السابقة واحلالية مهارة الكالم ناجحة. تناقش أوجو التشابو يفال
قش اجلهود ادلبذولة م اللغة العربية واالختالفات يف الدراسات السابقة اليت تنايتعل

م اللغة العربية ويناقش الباحثون اآلن العوامل اليت ييف تعل لتحسُت مهارة الكالم
يف لطالب الفصل. م اللغة العربيةييف تعل ادلهارة الطالب على الكالمعلى تأثَت 

 .اإلسالمية اإلنتصارادلدرسة الثانوية 
باستخدام طريقة سرد  بعنوان ربسُت مهارة الكالمفربنتان إسيت وجايانيت  أطروحة .3

، العام  pedes  ،sedayu  ،bantul 1صص لطالب الصف اخلامس االبتدائي الق
 0710/0710.13الدراسي 

لم دلهارات التحدث وربسُت زيادة أنشطة التعو اذلدف من ىذه الدراسة ى
. التشابو يف 77.70باستخدام طرق سرد القصص والنتائج ىي  مهارة الكالم
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Fitri Uliyana Fauziah, Upaya Peningkatan Keterampilan Berbicara dalam Pembelajaran Bahasa 
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9 
 

 
 

م اللغة يهارة الكالم يف تعلادلمناقشة و الدراسات السابقة والباحثُت احلاليُت ى
 ربسُت مهارة الكالمو مع البحث السابق ى العربية. يف حُت أن االختالف

اي العوامل اليت تأثَت باستخدام أسلوب سرد القصص، بينما يناقش البحث احل
 باللغة العربية وباستخدام األساليب الكمية. على مهارة الكالم

زبتلف الدراسات ادلذكورة أعاله عن ىذه الدراسة ألن ىذا البحث يركز  
ليم اللغة يف تعلدى الطالب  مهارة الكالم على العوامل بشكل أكرب على تؤثر 

 .اإلنتصاراإلسالمية  العربية يف ادلدرسة الثانوية 
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 الفصل الثاني
 اإلطاري النظري

  طار النظرياإل . أ
 مهارة الكالم .1
 مهارة الكالم مفهوم  (1

الكلمات و على التعبَت عن أصوات النطق أ هارةىي ادل مهارة الكالم 
مشاعر للشريك الكالم.دبعٌت و أرغبات و أآراء و إلذلام األفكار يف شكل أفكار أ

نظام من العالمات اليت ديكن مساعها ورؤيتها تستخدم و ى أوسع، فإن الكالم
سم اإلنسان للتعبَت من أجل اجلعدًدا من العضالت واألنسجة العضلية يف 

 14.تلبية احتياجاهتم
مهارة من احلديث فنا من الفنون, و و مهارة الكالم تعد مهارة الكالم أ 
سها اإلنسان يف احلوار ديار  لمها،ووسيلة رئسة لتع ألساسية للغة،ادلهارات ا
مهيتها بعد زيادة االتصال الشفاىي بُت الناس, كما وقد ازدادت أ وادلناقشة،

ادلتحدث صال، و أهنا من ادلهارات اليت ينبغي الًتكيز عليها ألن العربية لغة ان
بدقة وسبكن من من يعرف ميول وحاجاهتم بشكل يستخدم اللغة و اجليد ى

  15الصيغ النحوية ادلختلفة.
يعرب بو وديكن تعريف الكالم بأنو: مايصدر عن اإلنسان من صوت  

عما يف داخليو, يصورة تعكس قدرتو على امتالك الكلمة الدقيقة اليت تًتك أثرا 
 تعبَت عن نفسو.و يف حياة اإلنسان 
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 A.Chaedar Alwasilah, “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”,(PT,Remaja Rosdarkarya 

Bandung : 2014) : 135-136 

 002عبد اجمليد سيد أمحد منصور, علم اللغة النفسي, 10
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 :  مجاالت استخدام مهارة الكالم (2
 صحيحانطق األصوات نطقا  (1
 الطويلةو التمييز بُت احلركة القصَت  (2
 ظ. التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة سبييز واضحا مثل: ذ,ز, (3
 التنغيم بطريقة مقبولة و تأدية أنواع النرب  (4
 التعبَت عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة (5
 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا متسلسال (6
 التحدث بشكل متصل.  (7

 النتائج المترتبة على امتالك مهارة الكالم :   (3
 الثقة بالنفس .1
 تعليم اللغة  .2
 إيصال األفكار إىل االخرين  .3
 16تدعيم مكانتو بُت الناس. .4

 مهارة الكالم تعليم أىداف  (4
 أىداف تعليم مهارة الكالم ىي: 

 سهل الكالم .1
جيب أن حيصل الطالب على فرصة رائعة دلمارسة الكالم حىت  

تطوير مهارة الكالم بشكل طبيعي وبطالقة ومرح،سواء يف يتمكنوا من 
رلموعات صغَتة وأمام مجهور أكرب. حيتاج الطالب إىل تطوير الثقة اليت 

 من خالل ادلمارسة. و تنم
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 وضوح  .2
يف ىذه احلالة يتكلم الطالب بشكل صحيح وواضح، يف كل من  

م، حبيث ديكن النطق واجلمل. جيب أن تكون األفكار ادلنطوقة جيدة التنظي
ربقيق الوضوح يف الكالم، وىناك حاجة إىل رلموعة متنوعة من التمارين 

 ادلستمرة وادلتنوعة. ديكن أن يكون من خالل ادلناقشة واخلطب وادلناظرات.
 مسؤوال. ليكون .3

تؤكد سبارين الكالم اجليدة على الكالم ليكون مسؤواًل عن الكالم  
موضوع الكالم، والغرض من الكالم و بشكل مناسب والتفكَت جبدية يف ما ى

 .وضع الكالم والزخم يف ذلك الوقتو إىل من يتحدث وما ى
 الشكل. عادات .4

عادة الكالم باللغة العربية ال ديكن أن تتحقق بدون نية الطالب  
 17.أنفسهم

 الكالم  مهارة تعليم مبادئ (5
 لكي يكون الطالب الكالم يف صاحل غَت العرب, جدير بالذكر ما يلي:

 الكالم مهارةعالية يف ادلدرس مهارة جيب أن يكون لدى  (1
 بدأ بأصوات متشاهبة بُت اللغتُت )لغة الطالب والعربية(.  (0
 بدأ دبفردات سهلة (0
 الًتكيز على قسم ادلهارات الكالم ىي: (0

 كيفية نطق أصوات سلرج بصحيح  .1
 مييز نطق احلركات الطويلة والقصَتة  .2

                                                             
17

Kuswoyo, “Konsep Dasar Pembelajaran Maharah Al-Kalam”,Jurnal An-Nuha Vol.4, No.1 

(Juli 2017), 2 
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ة من خالل االنتباه إىل القواعد التعبَت عن األفكار بالطريقة الصحيح .3
النحوية احلالية.تدريب الطالب على كيفية بدء احملادثة وإهنائها 

 بصحيح. 
  نموذج تعليم مهارة الكالم   (6

 سؤال وجواب .1
 احملادثة استظهر طريقة  .0
 زلادثة موجهة  .0
 18.زلادثةرلانية .0

 مهارة الكالم  مراحل (7
 مستوى ادلبتدئُت   (1

يف ىذا ادلستوى األساسي يقتصر الطالب على حفظ أمناط احملادثة  
 .غَت ذلكو العربية. كان موضوع احملادثة التعرف, ادلهنة 

  ستوى ادلتوسطم (2
بعد اجتياز ادلستوى األساسي كمبتدئ، استمر يف االرتفاع عند مستوى  

يتم  أكثر صعوبة. احملادثات اليت أجريت يف مواضيع ادلستوى الثانوية واليت
 شرحها على نطاق أوسع وأكثر صعوبة.

 تقدمادل مستوى (3
ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة العليا والشكل الفعلي للكالم. يعمل ادلعلم   

 19.كدليل بدالً من الكالم
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  خطوات عملية التعليم مهارة الكالم (8
ىناك العديد من اخلطوات اليت ديكن للمعلم استخدامها عند التدريس مهارة  

 الكالم ىي:
 لطالب المبتدء  ( أ

يبدأ ادلعلم يف شلارسة الكالم بتعطى األسئلة األعضاء اليت جيب عليها   .1
 الطالب 

يف نفس الوقت من الطالب تعليم نطق الكلمات وترتيب اجلمل   .2
 والتعبَت عن األفكار 

حفظ و يطلب ادلعلم من الطالب اإلجابة على سبارين السيفاحية أ  .3
ادلتعلقة دبحتويات النص الذي سبت  اإلجابة على األسئلةو احملادثات أ

 قراءتو.
 لطالب المتوشط   ( ب

 األدوار لعب طريق عن الكالم تعليم .1
 ادلوضوع ىذا ناقش .2
 حيكي عن األحداث اليت دير هبا الطالب   .3
 20.غَتىاو أو الراديو خيرب عن ادلعلومات اليت مت مساعها من التلفزيون   .4

 لطالب المتقدم  ( ج
 معلم خيتار ادلوضوع ادلمارسة الكالم  .1
جيب أن يكون ادلوضوع ادلختار مثَتًا لالىتمام ويتعلق حبياة   .2

 21.الطالب

 
                                                             

20 Wa Muna, “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasinya”,(Yogyakarta: 
Teras,2011),hlm120 
21
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  أنواع الكالم  (9
تعترب مهارة الكالم مهارة مهمة اللغة يف تعليم اللغة أجنبية، ألن الكالم من  

شيئُت اذلدف األول لشخص تعليم اللغة. تغطي مهارة الكالم و تطبيق بلغة وى
 22مها.

 احملدثة . أ
ن خالل احملدثة ادلسماة احملدثة ىي طريق لتقدمي دروس اللغة العربية م 

الطالب، وبُت و يف تلك الكالم ديكن أن الكالم بُت ادلعلم  الكالم،
 الطالب، مع إضافة واسًتار يف إثراء مفردات كلمات أكثر. 

إلجابة مباشرة بلغة كانت احملدثة يعرف هبا ادلعلم إىل تالميذه بالسؤل وا 
 اذلدف كوسيلة لألتصال بينهم ويعتمد ىذا لدارس على كتاب اللغة العربية. 

 التعبَت اللفظي. ب
افهي ىي سبرينات يف غعداد مقاالت التفسَت الشو التعبَتات اللفظية أ 

 شفهية هتدف إىل تطوير قدرة الطالب يف التعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم. 
 للغة العربية ا تعليم  فيمهارة الكالم   تأثيرالعوامل التي  (11

، ديكن أن تنشأ ادلهارة على  Hamzah B. Uno (2011: 23) ـوفًقا ل   
العوامل الداخلية اليت تؤثر على دافع  .بسبب عوامل داخلية وخارجية الكالم

 .م والتوقعاتيم ىي الرغبة والرغبة يف النجاح وتشجيع احتياجات التعليالتعل
م ادلواتية يىي التقدير وبيئة التعل على مهارة الكالم تأثَتمل اخلارجية اليت العوا

 23.وأنشطة التعلم ادلمتعة
ومها ، اللغة العربية إىل رلموعتُتالكالم يف  هارةم تأثَت العوامل اليت 

ىي عوامل داخل الفرد  العوامل الداخليةو  العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية
 .عوامل موجودة خارج الفرداليف حُت أن العوامل اخلارجية ىي  الذي يتعلي،

                                                             
22 Taufik,Pembelajaran Bahasa Arab. 49  
23 Drs. Slameto, Belajar dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi, Penerbit Rineka Cipta, hlm 124 
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 عوامل الداخلية ال (1
 عوامل صحة  .1

الصحة يعٍت أن تكون يف حالة جيدة مع اجلسم كلو وأجزائو  
سوف تتعطل عملية تعلم الشخص بسبب  .خالية من األمراضو أ

ودوارًا ,وأقل محاًسا ،ولكنها ستتعب أيًضا بسرعة، اضطراب صحتو
 .بسهولة

 عوامل علم النفس  .2
 اىتمام  (1

لكي تكون قادرًا على .حيوية الروحاىتمام وفقا غجلي ىودؤوب  
جيب على الطالب االنتباه إىل ادلادة  ،ضمان نتائج تعليمية جيدة

فعندئذ  ,إذا مل يكن ادلوضوع زلل اىتمام الطالب ،اليت تتم دراستها
 .24لذلك مل يعد الطالب حيبون التعليم,ينشأ ضجر

 مباالة  (2
ألن ادلواد التعليمية اليت مت تعلمها  ،تأثَت كبَت على التعليممباالة  

در فلن تعليم الطالب جيًدا ق ،ال تتوافق مع اىتمامات الطالب
عليمية اليت من السهل حفظ ادلواد الت.ألنو ال يوجد جاذبيةاإلمكان،

 .، ألن االىتمام يزيد من أنشطة التعليمهتم الطالب وزبزينها
 قرحية  (3

إذا كانت ادلادة التعليمية أفضل ألن .ؤثر على التعليمقرحية ت 
الطالب يستمتعون بالتعليم وبالتأكيد سيكون الطالب أكثر نشاطًا 

 يف تعلمهم.

                                                             
24
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 رلرك  (4
جيب مراعاة ما ديكن أن يشجع الطالب على  ,يميف عملية التعل  

وتنفيذ األنشطة اليت  كون لديهم دافع للتفكَت والًتكيزأن يو التعلم اجليد أ
ديكن أيًضا غرس الدوافع ادلذكورة أعاله يف الطالب من  .ميتدعم التعل

 .خالل توفَت سبارين تتأثر أحيانًا بالظروف البيئية
 نضج  (5

حيث تكون أعضاء اجلسم جاىزة  ،ادلرءو ىي خطوة يف مننضج  
ال ديكن لألطفال ادلستعدين  ،دبعٌت آخر.إلجراء زلادثات جديدة

لذا فإن التقدم اجلديد اإلجراء .)الناضج( إجراء احملادثة قبل التعليم
 .ىذه احملادثة يعتمد على النضج والتعليم

 انتباء  (6
تنشأ الرغبة يف الذات وتتعلق أيًضا  .الردو االستعداد للرد أ 

ىذا جيب مراعاة .ألن النضج يعٍت االستعداد إلجراء زلادثة، بالنضج
، ألنو إذا كان الطالب وىناك استعداد، االستعداد يف عملية التعليم

 25.فإن نتائج التعليم ستكون أفضل
 زلرض (7

ىي مهارة زلتملة يتعُت على الشخص ربقيقها. والدافع وثيق  
 .الصلة باألىداف ادلراد ربقيقها
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 عوامل اجهاد   .3
من  حىت يتمكن الطالب.ميتؤثر بشكل كبَت على التعلجهاد ا 
لذلك  .م بشكل جيد جيب ذبنب عدم اإلرىاق يف التعليميالتعل

 26.جيب أن يتم العمل على ظروف خالية من التعب
 عوامل الخارجية ال  (2

 عوامل البيئة األسرية .1
أيًضا البيئة األوىل واألىم يف و العائلية ىو عامل البيئة ادلنزلية أ 

وسيؤثر اىتمام اآلباء  ,سباًماأجواء البيئة ادلنزلية ىادئة  .ميربديد صلاح التعل
 .بتطوير عملية التعليم وتعليم أطفاذلم على صلاح تعلمهم

 عوامل البيئة ادلدرسية .2
يؤثر  .البيئة ادلدرسية ضرورية للغاية لتحديد صلاح تعلم الطالب 

ادلدارس دبا يف ذلك  م لدى الطالب يفيىذا بشكل كبَت على صلاح التعل
 ,مع الطالبادلعلمُت  وعالقات ,وادلناىج الدراسية ،طرق التدريس

االنضباط بشكل متسق و واالنضباط أ  ,ووقت ادلدرسة ،والدروس
 .ومتسق

   عوامل المدرسة تشتمل  (3
 طريقة التعليم  (1

أمر و ستؤثر طرق التدريس السيئة للمعليم على تعليم الطالب وى 
 .غَت جيد أيًضا

 منهج درسة  (2
 أنو عدد من األنشطة ادلقدمة للطالب.يتم تعريف ادلنهج على  

يقدم ىذا النشاط يف الغالب مادة الدرس حبيث يتلقى الطالب، وإتقان 
                                                             

26 Munta Sari, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Berbicara Bahasa Arab (Kalam) 

siswa Kelas VIII A Mts.N Ngemplek Slemen Yogyakarta, Skripsi, Jurusan Bahasa Aarab.77 
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ادلنهج الضعيف لو تأثَت سليب على  م الطالب.يالدرس تؤثر على تعل
 .التعليم

 عالقات ادلعلم مع الطالب (3
كل من ال يتفاعل بشكل وثيق مع الطالب، جيعل عملية  

ب أيًضا بأهنم بعيدون عن يشعر الطال .سالسةالم أقل يالتدريس والتعل
 .مي، ويًتددون يف ادلشاركة بنشاط يف التعلادلعلم

 عالقات الطالب مع الطالب (4
من الضروري إنشاء عالقات جيدة بُت الطالب، من أجل أن  

 .يكون ذلا تأثَت إجيايب على تعليم الطالب
 االنضباط ادلدرسي (5

ارتباطًا وثيًقا حبرفية الطالب يف ادلدرسة يرتبط االنضباط ادلدرسي  
 .وأيًضا يف التعليم

 أدوات التعليم (6
ترتبط أدوات التعلم ارتباطًا وثيًقا بكيفية تعليم الطالب، ألن  

أدوات التعلم اليت يستخدمها ادلعلم عند التدريس يستخدمها الطالب 
قبول ادلواد الكامل والدقيق  التعليم يسهل لتلقي ادلواد اليت يتم تدريسها.

 .التعليمية اليت يتم تقدديها للطالب
 وقت ادلدرسة (7

الوقت الذي ربدث فيو عملية التدريس والتعليم و وقت ادلدرسة ى 
 .يف ادلدرسة، كما تؤثر وقت ادلدرسة على تعليم الطالب

 دراسة قياسية فوق احلجم (8
جيب أن يكون ادلعلم يف ادلطالبة بإتقان ادلادة وفًقا لقدرات كل  

 .أن األىداف اليت مت تقوديها جيب أن تتحققو ب، وادلهم ىطال
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 طريقة  (9
يقوم العديد من الطالب بطريقة خاطئة يف التعلم,ويف ىذه احلالة  

مع الطريقة الصحيحة للتعلم،سيكون  حيتاجون إىل توجيو من ادلعلم.
 .تعليم الطالب فعااًل أيًضا

 عمل منزي (10
ادلهام للقيام هبا يف ادلنزل، دع جيب على ادلعلم أال يعطي الكثَت من  

 27الوقت يف ادلنزل يستخدم ألنشطة أخرى.

 عوامل البيئة المجتمعية . (4

جيب أن يكون الطالب قادرًا على اختيار بيئة اجملتمع اليت ديكن أن تدعم صلاح  
  .التعليم

يؤمل أن يتمكن من ربسُت نتائج التعليم  ,من خالل االنتباه إىل ىذه العوامل 
 .للمرء وديكن أن دينع الطالب من أسباب صعوبات التعليم

 اإلطار الفكري  . ب
متحمسُت ألخذ لذا فهم غَت  ن وجدوا دروس اللغة العربية شللة،الطالب الذي 

باإلضافة إىل ادلعلمُت الذين يستخدمون احملاضرات فقط يف دروس اللغة العربية، 
ىناك  .األمثلو م اللغة العربية ليس ىي، فإن ربصيل تعلونتيجة لذلك .التدريس

م يلدى الطالب يف تعل تأثَت على مهارة الكالمنوعان من العوامل اليت ديكن أن 
تشمل العوامل الداخلية  .اللغة العربية، ومها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية

، وتشمل العوامل اخلارجية اليت واللياقة البدنيةحفيز واالنتباه للطالب االىتمام والت
وبيئة  البيئة األسرية والبيئة ادلدرسة لدى الطالب تأثَت على مهارة الكالمديكن أن 

 .اجملتمع

                                                             
27 Munita Sari, (Skripsi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Berbicara Bahasa Arab 

(Kalam) Siswa Kelas VII A MTs. Ngemplak Sleman Yogyakarta, 2010).  
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 تأثَت على مهارة الكالميهدف ىذا البحث إىل ربديد العوامل الداخلية اليت  
 .لدى الطالب أكثر من غَتىا

 فروض البحث  . ج
على  تأثَتأن سبكن العوامل الداخلية واخلارجية و ذلذا البحث ىفروض البحث  

 .مهارة الكالم تأثَتا إجيابيا يف تعليم اللغة العربية
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 فصل الثالثال
 البحث منهج

 البحث لدخم . أ
ألن ادلتغَتات  الباحثة ادلدخل الكمي بنوع ذات األثر الرجعي استخدمت     

 أن "حبث Expost Facto حول Sukardi (2003: 174) يوضح .احلرة زبتلف
Expost Facto دراسة حدثت فيها سلسلة من ادلتغَتات ادلستقلة ، عندما بدأ و ى

 28.الباحث يف مالحظة ادلتغَت التابع
ال  الباحثة قبل أن يفعلها الباحثة. Expost Facto سبت معاجلتو لدراسة     

ر يأخذ الباحث إال بيانات حول تؤث اليف ىذه احلالة  .يتحكمون يف العالج
 .ادلتغَتات على ادلتغَتات ادلستقلة قيد الدراسة

 العينة و مجتمع البحث  . ب
ا بعض ادلوضوعات اليت ذلو منطقة التعليم تتكون من األشياء أو جملتمع البحث ىا 

ث يف ىذا البحث ىم الطالب إن اجملتمع البح الصفات واخلصائص اليت حددىا.
 .الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماتراميف ادلدرسة  07

وعينة البحث ىي جزء من عدد اخلصائص اليت سبتلكها رلتمع البحث . إذا  
كن أن يبحث كل ما يوجد يف نت العدد للمجتمع كبَت، والباحث ال ديكا

. ينقسم ستخدم عينة مأخوذة من تلك اجملتمعت ةاجملتمع البحث، مث ديكن الباحث
واخلارجية  17العوامل الداخلية  الثاين األسئلة ومها الفصل ،الطالب إىل رلموعتُت

17 . 
 
 
 

                                                             
28 Sukardi, Metode Penelitian Kuantitatif Expost Fasto, (Jakarta. Rineka Cipta, 2003: 174) 



23 
 

 
 

 موقع البحث  . ج
 تماترام، اىتمالثانوية اإلسالمية اإلنتصار ىذا البحث أدي يف ادلدرسة  

تأثَت العوامل على مهارة الكالم يف تعليم اللغة ب يلتجر  للبحث ىناك ةالباحث
 اليت تسهل الباحث.العربية 

  البحث أداة . د
استبيان يف شكل أسئلة و شكل األداة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ى 

يهدف .مت إجراء ىذا البحث يف الصف احلادي عشر.للحصول على معلومات
 .م اللغة العربيةيالطالب يف تعل االستبيان إىل معرفة مهارةاستخدام ىذا 

اخلارجة على مهارة الكالم لدى بان عن تأثَت العواملة الداخلة و استي 
الطالب يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام. 

اخلارجة على مهارة الكالم لدى الطالب األصلية  عن العواملة الداخلة و  البيانات
إىل معرفة درجة .يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار حيتاج

خلارجة على مهارة الكالم لدى الطالب يف تعليم اللغة او تأثَت العواملة الداخلة 
العربية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام. فلذلك تنتشر الباحثة 

يف مهارة الكالم لدى الطالب يف تعليم تأثَت عوامل الداخلية اليت االستيبان عن 
االستيبان عن عوامل و  سؤاال، 17(عدد  xاللغة العربية بادلدرسة الثانوية )ادلتغَت 

يف مهارة الكالم لدى الطالب يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة  تأثَتاخلارجية اليت 
 29سؤاال. 17 عددy)الثانوية )ادلتغَت 

مزيج من استبيان مفتوح و ى الباحث استخدمنوع االستبيان الذي  
مزيج من النوعُت السابقُت و ىذا النوع من االستبيانات ى .واستبيان مغلق

لة مت إعدادىا ، شلا يعٍت أنو يف ىذا االستبيان توجد أسئاالستبياناتمن 
، ولكن ىناك أيًضا خيارات بديلة للمستجيبُت لتقدمي إلجابات بديلة

                                                             
29

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. Penerbit  Alfabeta, Cetakan Ke 25, 

Februari 2017. 93.  
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إجاباهتم اخلاصة للتعبَت عن آرائهم إذا كانت خيارات اإلجابة اليت يوفرىا 
 30.ريد ادلستفىتاالستبيان ليست ىناك إجابة كما ي

  0الجدول
 31جدول اإلستبيان العوامل الداخلية

 اإلختبار  األسئلة الرقم
الكتابة العربية مشكلة للطالب عند استخدام اللغة العربية  0

 ؟  ادلنطوقة
 نعم  -
 أحيان -
 ال -

 

يصبح نقص ادلفردات اليت يتقنها الطالب مشكلة يف  9
 ؟  التحدث باللغة العربية

 نعم  -
 أحيان -
 ال -

 ون الدافع دعًما للطالب يف مهارة الكالم ديكن أن يك 6
 ؟  باللغة العربية

 نعم  -
 أحيان -
 ال -

 نعم  - ؟  باللغة العربية بشكل صحيح الطالب صعوبة يف الكالم 4
 أحيان -
 ال -

باللغة  للغة العربية ديكن أن حيسن مهارة الكالمم ايتعل 2
 ؟  العربية لدى الطالب

 نعم  -
 أحيان -
 ال -

                                                             
30

 Meldasyahputri, blogspot. Com/2015/11/pengertian dan jenis-jenis angket. Html? Tanggal 11-

08-2020. 

 الوثائق االستيبان 30
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 ة الكالم مهار  صرف ( يف وو )ضل تؤثر القواعدديكن أن  0
 ؟  لدى الطالب

 نعم  -
 أحيان -
 ال -

 بالعربية فردات كاف  كعاصمة للطالب الكالم إتقان ادل 0
 العربية ؟ 

 نعم  -
 أحيان -
 ال -

الطالب على حفظ  ديكن أن تساعد مهارة  الكالم  8
 ؟  ادلفردات العربية

 نعم  -
 أحيان -
 ال -

يم اللغة العربية يف مهارة الكالم االىتمام ادلنخفض بتعل تؤثر 2
 ؟  لدى الطالب

 نعم  -
 أحيان -
 ال -

 نعم  - الطريقة بااستخدام تؤثَت يف مهارة الكالم لدى الطالب ؟  01
 أحيان -
 ال -

 9الجدول 
  الخارجية جدول اإلستبيان العوامل 

 اإلختبار  األسئلة الرقم
 للطالب يف مهارة الكالمدرسية ىي مشكلة اخللفية ادل 0

 ؟  باستخدام اللغة العربية
 نعم  -
 أحيان -
 ال -

 زلادثة  مييصبح االفتقار إىل ادلرافق والبنية التحتية يف التعل 9
 ؟  باستخدام اللغة العربية مشكلة للطالب يف الكالم 

 نعم  -
 أحيان -
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 ال -
 لدى الطالب يف مهارة الكالم الدنية ديكن أن تؤثر أنشطة 6

 ؟ 
 نعم  -
 أحيان -
 ال -

 باللغة العربية يف مهارة الكالم أن تؤثر بيئة األسرة واجملتمع  4
 ؟ 

 نعم  -
 أحيان -
 ال -

 البيئة ادلدرسية عقبة يف اعتاد استخدام اللغات احمللية يف 2
 ؟  باستخدام اللغة العربية الكالم

 نعم  -
 أحيان -
 ال -

يف قراءة الكتب( الطالب ) قراءة الكتب أن تساعد أنشطة 0
باللغة العربية باستخدام القواعد بشكل  كالم ال مهارة 

 صحيح

 نعم  -
 أحيان -
 ال -

ئة الكوخ تدريب الطالب يف مهارة  ألنشطة العبادة يف بي 0
 للغة العربيةيف ا الكالم 

 نعم  -
 أحيان -
 ال -

 نعم  - كالم ؟ ال يف مهارةؤثر تعامل بُت  الطالب جدا ت  8
 أحيان -
 ال -

العربية عند التدريس حىت جيب على ادلعلم استخدام اللغة  2
 فصل ؟ باللغة العربية يف ال من الكالم يتمكن الطالب

 نعم  -
 أحيان -
 ال -

 نعم  -لدى الطالب يف  أن تؤثر بيئة اجملتمع على مهارة الكالم  01
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 أحيان - ؟  م اللغة العربيةيتعل
 ال -

، مقياس ليكرتو من قبل الباحثُت ى منوذج االستبيان ادلستخدم  
االستبيان الذي يتطلب إجابة ادلستفىت يف شكل مقياس السؤال يف و وى

يف كل األسئلة قدمت إختيار من اإلجابة. وتطلب اإلجابة يوضح و  .طبقي
( يف العمود الذي قدمتو الباحثة. وىناك النتيجة يف كل √تأثَت شليز كهذه )

وإذا خيتار اإلجابة "أحيانا"  0اإلختار,إذا خيتار اإلجابة "نعم"فنتيجتو 
 .1جتو وإذا خيتار اإلجابة "ال" فنتيجتو فنتي

 6الجدل 
 العوامل الداخلية 

 عدد األسئلة مؤشر الرقم
 1،0 احتمالحول بدين،  1
 0،0،0،2 زلرض ،مشرب 0
  0،7،0،17 متطلبات 0

 4الجدوال 
 العوامل الخارجية 

 عدد األشئلة مؤشر الرقم
 11,10,10 مكان 1
 10 مرفق  0
 10,10,17 أصدقاء 0
 10,12,07 رةأس 0

 07 عدد 
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  الصالحية اختبار  (1
 .تصف الصالحية صحة عناصر البيان يف قياس متغَتات البحث  

مت إجراء اختبار الصالحية فقط على العوامل الداخلية  بالنسبة للبحث،
احملسوبة  r يعتمد تقييم الصالحية على مقارنة قيمة .والعوامل اخلارجية

ىي قيمة االرتباط بُت العناصر واإلمجاي  r-count قيمة .r-table مع قيمة
 القيمة ادلصححة إلمجاي العناصر ادلصححة يف إخراجو بعد التصحيح أ

SPSS. قيمة r-table  مت  7.000لعدد عينات ىذه الدراسة ىي ،
مت  :df (n-2) .81و α:0.05 عند r احلصول عليها من جدول التوزيع

أعلى من قيمة ص  r-count يمةالتصريح عن بنود البيان صاحلة لق
 من ناحية أخرى، مت إعالن أن عنصر البيان غَت صاحل ، وقيمة .اجلدول

r-count تساوي قيمةو أقل من أ r-table. 
اليت تعٍت مدى دقة ودقة أداة  validity تأيت الصالحية من كلمة  

 لـوفًقا  القياس يف تنفيذ وظيفة حجمها يف أداء وظيفة القياس اخلاصة هبا.
Sugiono وSitanjak (2006)  ترتبط الصالحية بالتغيَت يف قياس ما جيب ،

تشَت صالحية البحث إىل درجة دقة أداة قياس البحث للمحتوى  .قياسو
اختبار يستخدم إلظهار و اختبار الصالحية ى الفعلي الذي يتم قياسو.

 .مدى استخدام أدوات القياس يف قياس ما يتم قياسو
االستبيان يتمتع بصالحية عالية إذا كان ديكن القول أن   

يقدم نتائج قياس دقيقة و ، أيان ينفذ وظيفة القياس اخلاصة بواالستب
يُقال إن االستبيان الذي ينتج بيانات  .ودقيقة وفًقا للغرض من االستبيان

الصيغة اليت  .استبيان منخفض الصالحيةو غَت ذات صلة بالقياس ى
 لتحليل صالحية أداة البحث ىي صيغة حلظة اإلنتاج ةستخدمها الباحثا

(rumus produck women) 
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32    
              

√{          }{          
 

 :معلومات
: rxyمعامل الصالحية 
 : Nعدد ادلوضوعات 
 : Xقيمة ادلقارنة 

Y :قيمة األداة إلجياد الصالحية 
)البند  حسبهاا rكانت ككل أداة تعتمد على القيمة ألم ال  إذاربديد ما  

لتسهيل ربليل مث أعلن العنصر صاحل.و الطاولrمن <احسبها rادلصحح(. إذا
، وىي برنامج لبحث الرياضي باستخدام الربرلياتالبيانات احملسوبة عن طريق ا

SPSS  07 

 اختبار الموثوقية (2
ن الوثوق بادلعٌت ديك .ماادلوثوقية تظهر مستوى ادلعلومات يف شيء  

 (rumusالفاعلية، لذلك يعتمد على الصيغة اليت ستستخدم القابل للتكرار

(cranbach alpha. 

 
   [

 

   
][  

   
 

  
 ]

 

 ادلعلومات: 

 r         : موثوقية األداة
 k: عدد متغَتات احلبوب

 v:          التباين الكلي

                                                             
32

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Penerbit Alfabet, Bandung),2017. 
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لتسهيل . احلظة ادلنتجrواو الطاولrمن <احسبها rمعايَت القرار بنود موثوقة إذا  
، وىي برنامج يستخدم الباحثون مساعدة الربامج ،ت الرياضيةربليل البيانات واحلسابا

SPSS 07. 

 أسلوب جمع البيانات  . ج
 ةالمالحظ  .1

اليت تتم عن عمد ومنهجية حول الظواىر  ادلالحظة ىي ادلالحظة 
ادلالحظات .االجتماعية ذات األعراض النفسية ادلتعمدة مث يتم تسجيلها

ادلستخدمة يف عملية البيانات ىي ادلالحظة غَت ادلشاركة، أي البحث ادلباشر 
للحصول على البيانات من  ةالباحث خدمتهااستىذه الطريقة اليت 33فيها.

 .الطالب ومدرسي اللغة العربية عندما تتم عملية التدريس والتعليم يف الفصل
ليت ة دلعرفة العوائق امالحظة حول البيئة ادلدرسأيًضا  قامت الباحثة 

 .م اللغة العربيةيلدى الطالب يف تعل تعًتض الطالب يف تطبيق مهارة الكالم
ظات يف الفصل ويف البيئة كانت من خالل ادلالح  ةالعملية اليت نفذىا الباحث

غة العربية بالل تأثَت جًدا على مهارة الكالمم اللغة العربية كان يأن تعل ادلدرسة
درس اللغة العربية ادلوقد رأوا عن كثب كيف يدرس  لدى الطالب والباحث،

 .يف الفصل
 المقابلة  .2

ىي تقنية جلمع البيانات للعثور على ادلشاكل اليت سيتم فحصها دلقابلة  
ودلعرفة األشياء ادلتعلقة بادلستجيب )الطالب(. تنقسم ادلقابالت إىل نوعُت 
من ادلقامات، ومها ادلقابالت اذليكلية وادلقابالتغَت ادلنظمة.ادلقابلة اليت 
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إرشادات ستخدمها الباحثة ىي مقابلة غَت منظمة، حيث يتم استخدام ا
 .34ادلقابلة فقط يف شكل سلطط للمشكلة ادلطلوب طرحها

 العثور على معلومات تتعلق بعنوان تأثَتلباحثة ، سبكن امن خالل ادلقابلة 
مصادر  .م اللغة العربيةيلدى الطالب يف تعل مهارة الكالم يفالعوامل 

نوية يف ادلدرسة الثاىي معلمي اللغة العربية  ادلقابلةالبيانات من خالل 
م إجراء عملية البحث من خالل ادلقابالت اليت قام هبا اإلسالمية اإلنتصار.

، خاصة فيما يتعلق تتعلق بعملية تعلم اللغة العربيةالباحث وطرح عدة أسئلة 
 .لدى الطالب تأثَت على مهارة الكالمباألمور اليت 

 الوثائق  .3
 ادلستمد من الوثائق ادلراد بطريقة التوثيق ىي أساليب جلمع البيانات اليت 

اسخدمت الباحثة ىذه 35وغَت ذلك الصحف،و مثل: الكتب، واجملالت 
الطريقة جلمع البيانات ادلؤيدة منها البيانات عن تاريخ القصَت تأسيس يف 

رؤيات وإرساليات ادلدرسة  انوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام،ادلدرسة الث
الطلبة، و ادلوظفُت و ل ادلدرسُت أحوا انوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام،الث

الوسائل يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام, تركيب ادلنظمة يف 
البيانات األخرى ادلطلوبة و  ة اإلسالمية اإلنتصار ماترام،ادلدرسة الثانوي

 اإلستكمال كتابة البحث العلمي.
 تحليل البيانات  . د

يف شكل يسهل قراءتو  عملية تبسيط البياناتو ربليل البيانات ى 
بناًء على نوع ىذا البحث يتم التحليل الوصفي الكمي باستخدام 36.وتفسَته
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خطوات  .يبدأ ربليل البيانات من حساب القيمة يف االستبيان .اإلحصائيات
 :إجراء ربليل البيانات

يتم فحص البيانات اليت مت مجعها من االستبيان وفحص كل سؤال أجاب  . أ
 (.)الطالبعليو ادلستجيب 

 تصنيف البيانات وذبميعها يف جداول . ب
   spss بادلساعدة احسب مع صيغة حلظة ادلنتجمث  . ت

دى الطالب يف ل تعرف على تأثَت العوامل يف مهارة الكالملل  
، تستخدم ىذه الدراسة صيغة إحصائية بسيطة باستخدام تعليم اللغة العربية

 (rumus uji t).صيغة حلظة اإلنتاج

   
  
  

 

 الوصف:
 ادلالحظة تباين=      
 (n-1)تباين أكرب=     

 (n-1)تباين أصغر=     
  

ليل البيانات واحلسابات لتسهيل رب. α: (0.05) ادلستوى احلقيقي ادلستخدم 
 .SPSS  07، وىي برنامج الربرليات ت الباحثةالرياضية، استخدم

، شلا يعٍت أن ىناك تأثَتًا  فرضيةفسيتم رفض  t<7.70إذا كانت القيمة ادلهمة 
، فرضية، فسيتم قبول t >7.70كبَتًا بُت ادلتغَتات. وإذا كانت القيمة ادلعنوية 

 شلا يعٍت أنو ال يوجد تأثَت كبَت بُت ادلتغَت.

 

 


