
 كفاءة المعّلم فى مهارة الكالم وعالقتها بدوافع الطالب

  فى درس اللغة العربية
  (دراسة الحالة فى معهد الخير بنتت فسنترين شربون) 

 رسالة
 مقّدمة الستيفاء شرط من الشروط للحصول على

  درجة سرجانا فنديديكان إسالم 
 بقسم تعليم اللغة العربّية بكلية الرتبية

  جامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربون
 

 
 

فيان فوجى لسفيانطا: وضعها   
٥٨٤٢٠٤٥٤: رقم التسجيل   

  جامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية
  شربون
٢٠١3 

 

 



1 

 

  

 الباب االّول
 التمهيد

 
خلفية البحث                                           . أ                  

      اللغة ىى نظام، وىذا يعٌت اّن اللغة ختضع لتنظيم معني أو تبدى 
تنظيما معينا ىف مستوياهتا الصوتية و الفونيمية و الصرفية والنحوية و 

بل ختضع لتنظيمات , أن اللغة ليست فرضية, الداللية وبعبارة أخرى
(                     ١٥: ١٩٨٥: محمد على الخولى  ) .زلددة

إّن اللغات التارخيية ىي لغة األكدية،  "(٢۰۰٣) أزهار أرشاد قال      
                                                                                                               ".                                                   لغة األرمية، لغة يوناىن، لغة الالتينية ولغة العربية

      مثّ ال تعّسف ادلدرس لتعليم اللغة العربية إىل التالميذ ىف الفصل، 
ألن تعليم اللغة العربية حيتاج ادلدرس إىل الطريقة اخلاصة ادلناسبة ىف 

 طريقة التعليم يف تعّلم ىى شيئ  :محمد سريا كما رأى .التالميذ
لتحديد ،وكذلك حبصولِ التعليم اّلذى بلغها التالميذ يتعّلق بالطريقة الىت 

                                 (78 : 1992: محمد سريا ).يستعملها ادلدرسُس 

      ىنا مهّم ادلعٌت استطاع ادلدرس ىف اختيار و استخدام الطريقة 
. التعليم الىت تناسب إىل حاالت التدريس، و حتتاج إىل الطريقة اخلاصة
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و كثري من مدرسى اللغة العربية يعّلمون اللغة العربية بدون دوافع 
ألن دلدّرس . الطالب على ذلك الدرس، يعّلمون بالكتاب ادلوجود فقط

. مطّلب إىل الطالب لينالون النتيجة لالمتحان جّيدة أو ممتازة
ىذه األنشطة تفعل من ادلدرس اللغة العربية، السيما ادلدرس 

وكان . الذين يعّلمون درس اللغة العربية (غري مدرسى اللغة العربية)اآلخر 
ادلدرسون نادرين أن يستخدموا  على كالمهم أى كفاءهتم على مهارة 
الكالم باللغة العربية ىف الفصل إىل تالميذىم، فاذا تكّلم ادلدرس اللغة 

. العربية ىف الفصل و ديكن ىذه الطريقة رفع دوافع الطالب
 وذلك بظهور شخص عند الطاقة تغيري ىى الدوافع مثّ كان" 

( M.C. Donald) دونال. ج.م" )غرضال بداية األراء على وجودو شعورال
.  (۷۳: ۲۰۱۱)   ساردمان لىإ نقل الذي

 ولذلك حيتاج الطالب إىل الدوافع من ادلدّرس، ألّن الدوافع ىى
، وديكن إذا أعطى ادلدّرس الدوافع ىف التعليم و شخص  عندالطاقة تغيري

ألّن الدوافع . التعّلم ستشّجع ىذه الدوافع الطالب ىف تعليم اللغة العربية
اجملال : ليست لتغيري الطاقة فحسب، بل الدوافع ستغيري ثالث رلالت 

إذاً ، إذا . ادلعرىف ، اجملال السلوكى الوجداىن ، اجملال احلركى اجلسدى
 .كانت متغرّية فطبعا الطالب سينالون الدوافع لتعليم اللغة العربية

 وىف معهد اخلري بنتت فسنًتين شربون استخدم ادلدرس ىذه 
الطريقة ادلذكورة السابقة، الّن بعض األحيان كان ادلدرس ىف ذلك ادلعهد 
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يعّلم اللغة العربية باستخدام كفاءتو مبهارة الكالم ىف تدريس اللغة 
عادة كان ادلدرس ىف ذلك ادلعهد يعّلم اللغة العربية باحلكاية . العربية

وغري ذلك بكفاءتو مهارة الكالم لنيل دوافع الطالب ىف درس اللغة 
.  العربية بذلك ادلعهد

. ادلعهد أحد من تربية أوىل من الًتبوية ىف العامل لتعليم اللغة العربية
ىف معهد اخلري الطالب والطالبات اثنا عشر حىت ذتانية عشر سنًة من 

أو متخرّج من ادلدرسة االبتدائية حىت متخرج من ادلدرسة . عمرىم
وأّما تعليم اللغة العربية ىف معهد . الثانوية، وىذا دور أو وقت جّيد لتعّلم

اخلري بنتت فسنًتين شربون حقيقة كان الطالب فيو ينالون دوافع أن 
. يدرسوا اللغة العربية، ألن ادلدرس فيو يعّلمهم باكفاءتو مبهارة الكالم

 "يريد الكاتب أن يبحث ىذه ادلسألة بادلوضوع , ذلك  الجل
كفاءة المعّلم فى مهارة الكالم وعالقتها بدوافع الطالب فى درس 

 (دراسة الحالة فى معهد الخير بنتت فسنترين شربون)اللغة العربية 
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مشكالت البحث . ب
:  وأما مشكالت البحث ىف ىذه الرسالة فهى 

تقرير البحث  . ١
 ميدان البحث. (أ 

عن كفاءة ادلعّلم " الكالم"ميدان البحث ىف كتابة ىذه الرسالة 
. ىف مهارة الكالم ودوافع الطالب ىف درس اللغة العربية

منهج البحث .(ب 
وأما منهج البحث الذي يستعملو الكاتب ىف ىذا البحث فهو 

.  منهج كّمى
نوع البحث . (ج 

وأما نوع البحث ىف كتابة ىذه الرسالة فهو امبرييك  
 

حتديد ادلسألة  .٢ 
: أما حتديد ادلسألة ىف كتابة ىذه الرسلة فهو بثالثة مسائل فيما يلى     
 كفاءة ادلعّلم ىف مهارة الكالم. (أ 

دوافع طالب الفصل الثاىن ىف معهد اخلري بنتت فسنًتين شربون   . (ب 
 ىف درس اللغة العربية

العالقة بينهما . (   ج 
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أسئلة البحث . ٣
كفاءة ادلعّلم يف مهارة الكالم مبعهد اخلري بنتت  إىل أى حد ( أ

فسنًتين شربون ؟ 
إىل أى حد دوافع طالب الفصل الثاىن ىف معهد اخلري بنتت  ( ب

 فسنًتين شربون ىف درس اللغة العربية ؟

إىل أى حد العالقة بني كفاءة ادلعّلم ىف مهارة الكالم و دوافع  (   ج
طالب الفصل الثاىن ىف معهد اخلري بنتت فسنًتين شربون ىف درس 

 ؟ اللغة العربية
 

أهداف البحث . ج
:       وأما أىداف البحث ىف كتابة ىذه الرسالة ففيما يلى

دلعرفة كفاءة ادلعّلم ىف مهارة الكالم ىف تعليم اللغة العربية ىف ادلعهد  .( أ 
 . اخلري بنتت فسنًتين شربون

دلعرفة دوافع طالب الفصل الثاىن ىف معهد اخلري بنتت فسنًتين .(ب
 .شربون ىف درس اللغة العربية

دلعرفة العالقة بني كفاءة ادلعّلم ىف مهارة الكالم و دوافع طالب .(ج
الفصل الثاىن ىف معهد اخلري بنتت فسنًتين شربون ىف درس اللغة 

. العربية
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األسس التفكرية. د  
     كيفية فعالية التدريس، رمبا التعليم ىو أحوال اجململ، و أما الطالب 

خيتلفون ىف أحواذلم، فليست الطريقة الواحدة لتعليم على كّل أحوال، 
فلذلك جيب على ادلدرس أن يستطيع طريقة التدريس و على التواىل، 

: وىذه األحوال حتتاج إىل حالني . جيب على ادلدرس أيضا أن يطبق مبرن
.  ادلعرفة واخلربة. (أ   
.االلتزام و الدوافع. (ب  

     ادلدرس الفعاىل يستطيع مادة الدراسى و مهارات ىف تعليمو، ادلدرس 
الفعاىل لو أساليب التدريس اجلّيدة، و يدّعم تطبيق الطريقة و األىداف 

.  وخطة التدريس، ويعرف كيف أن يرفع دوافع الطالب
 ) John W.Santrock   (                 7 : 2007 .جون وى سانترج

وجيب أيضا على ادلدرس أن يستخدم مثّ يستطيع تلك ادلهارات             
،السيما مهارة الكالم، أى استطاع ادلدرس أن يتكّلم اللغة العربية إىل 

طالّبو عند تدريس ىف الفصل، و إذامل يستطيع ادلدّرس ممّا يتعّلق هبا 
فيجب ( 20: 1981: امام برموى )فتعليم و تعّلم غري مناسب، ورأى 

على ادلدرس ليعرف طريقة تعليم الكالم، و بالطبع أن القصد من ذلك 
رلّرد فكرة ذلم الذين يريدون مواصلة دراسة . ىو أن يتكّلم اللغة العربية

.              اللغة العربية و قدرة على استخدامو للتحدث مع االخرين  
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:                                                   فاإلقًتاح كما يلى   

التهنئة، و الشئ                                                                                             : ابتداء استطاع ادلدرس اجلملة البسيطة، حنو . (أ 
الذي يدّل على األمساء ما من حولنا، وغري ذلك ينبغى دلدّرس 
أن يعّلم القواعد شيًأ فشيًأ، لكي يستطيع أن يرتب و يستخدم 

.         رتلة اللغة العربية اجليدة و الصحيحة مثّ يستطيع أن يتكّلم
لتنطق الكلمات اللغة العربية الفصيحة، وجيوز أن نأخذ ادلثال . (ب

من تعليم القرآن أو نشاىد التلفاز أو نستمع إىل ادلذياع و غري 
.           ذلك

         مثّ من العلوم العربية الىت تّتصل هبا إىل عصمة اللسان والقلم عن 
اخلطاء وىي ثالثة عشر علماً الصرف واإلعراب والرسم وادلعاىن والبيان 

والبديع والعروض والقواىف وقرض الشعر واإلنشاء واخلطابة وتاريخ اآلدب 
.                                            ومنت اللغة

        ولذلك كانت مادة مهارة الكالم من ادلواد الدراسية الىت ألقيت 
ىف ادلعاىد وادلدارس ىف درس اللغة العربية ويرجى هبا أن تكون الطالب 

.                                             يقدرون على كالم العربية  
        وإّن الكالم من ادلهارة الرئيسية الالزمة ىف تعليم اللغة العربية 

ولكل فرع من فروع اللغة العربية غرض من أغراض الكالم تتنوع 
.                                                باختالف مراحل التعليم
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 االّطالع ديكن, التعليم لعملية النجاح نسبة مدى دلعرفة        وأما 
 ومثال عندما .التفاعالت والتعّلم التعليم حيث من منها واحدة على

فتكون ىذه     , يتكّلم ادلدرس أثناء تعليمو باللغة العربية أمام طالّبو
                                           .                                       الطريقة زيادة ىف دوافع الطالب

:                                            صبرى سوتكنوىكما رأى               

 تؤدي اليت الطالب عند نفوس ركةادلملّ  كالقوة لدافع ىو اميالتعل       
 ىدافاأل هحتقق حىت,  تعليمتوجيوتعطى و ميالتعل  عملياتاستمرارية إىل

 .           أن يتعّلمديكن ال الدافع لو ليس اإلنسان ألن, ادلقصودة

(    ٧٥: ٢۰۰٧. صبرى سوتكنو . م)

الدوافع ىى " ( :john W. Santrock)ورأى جون وى سانًتج       
دفعت السلوك : ادلعٌت . عملية لتشجيع القوة، االّّتاه، و اصرار السلوك

 2007. جون وى سانترج ). ىى السلوك ذلا طاقة،و اّّتاه و يدم طويال
 :510               )  

 الدافعفأما  , ارجياخلو الدافع و الداخلى الدافع:  و لدوافع نوعان     
 مثل الداخلى الدافعوأما ,وغري ذلك , و بيئة,  فمثل رلتمع ارجياخل

 .                و مدرس و غري ذلك, أسرة

 للتعلم افعوالد وجدت السلوكية الدراسة  حالةيف: "ورأى دميات رليونو 
 افعوالد لتقوية تلك و.ارجياخلو  الداخلىنوعان ىلتعلم لدافعل, أيضا
                                                                                      (.2002.دميات محيونو).اجملتمع وأفراد ادلربنيدى أيعند 
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 )تفعل شئ لنيل الشئ :" جون وى سانترج وأما الدافع اخلارجى فرأى 
 .                                            (اّّتاه لتحقيق األىداف 

     إذاً فإذا تكلم ادلدرس أثناء تعليمو باللغة العربية ىف بعض األحيان 
كما رأى .كان الطالب ىم سيدافعون بكفاءتو لدرس اللغة العربية

:                                                              ساردمان                         

 طةينش تصبمل دوافع طةينش تصبملأ الىت احملركة القوة ىه افعوالد     "
 .الشعور غاية لتحقيق حتتاج عندما وخصوصا ،بعض األحيان يف
                                      (                                    73 : 2011. م.أ.ساردمان )
)   ساردمان لىإ نقل الذي( M.C. Donald) دونال. ج.م" ورأى     

 وذلك بظهور شخص عند الطاقة تغيري ىى الدوافع "(۷۳: ۲۰۱۱
           .غرضال بداية األراء على وجودو شعورال

      

فرضية البحث . ه  

 Ha : وجود العالقة الداللية بني كفاءة ادلعلم ىف مهارة الكالم و
دوافع طالب الفصل الثاىن ىف درس اللغة العربية ىف ذلك 

 .               ادلعهد

  Ho  : عدم العالقة الداللية بني كفاءة ادلعلم ىف مهارة الكالم على
دوافع طالب الفصل الثاىن ىف درس اللغة العربية ىف ذلك 

.    ادلعهد
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تنظيم الكتابة. و  
:                وأما تنظيم الكتابة ىف ىذه الرسالة فتتكون من  

            
دتهيد وىي خلفية البحث ومشكالت البحث        :الباب األول

وأىداف البحث واألسس التفكريية وفرضية 
 البحث و تنظيم الكتابة

البحث النظرى ،نظريات ىف كفاءة ادلعلم ىف مهارة     : الباب الثانى  
ونظريات عن . الكالم لدرس اللغة العربية

سيكولوجى أى عن دوافع الطالب لدرس اللغة 
  .العربية

مناىج البحث تتكون من تصميم البحث والزمرة       : الباب الثالث
                       وادلثال ومدة البحث ومكانو وأدوات البحث 

.        وطريقة حتليل احلقائق وخطوات البحث  
حتليل البحث تتكون من وصف احلقائق وحتليل : الباب الرابع     

.                         احلقائق التحليل ادلناقشة                   

النتائج و اإلقًتاحات      : الباب الخامس
     

المراجع 
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