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 لإستهال

رُ فَاْعَلُموا   [04] َأنَّ اهلَل َمْوَلُكْم نِْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النَِّصي ْ
Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah pelindungmu. Dan Dia 

adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. 

 (QS. Al-anfaal : 40) 

 

 

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صّلى اهلل "

َل اهلل لَ »عليه و سّلم:  ِبِه َطرِيْ ًقا  هُ َمْن َسَلَك َطرِيْ ًقا ِفْيِه ِعْلًما َسهَّ

   "رواه الترمذي« نَّةِ ِإَلى الجَ 
“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan 

baginya jalan ke surga” 

[H.R Tirmidzi] 
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 إهداء
 : أهدي هذه الرسالة المتواضعة إلى

 مارني، و عمر دانيالمحبوبين  يوالدين S.Pdقد ربياني منذ  نالذي
العافية و يجعلهما ضغارتي بكل مودة و رحمة، أطال اهلل عمرهما في 

 من الناجحين في الدنيا و األخرة.

 ،أختي الكبيرة فوفو مارنداS.Pd هيبا، و  اهبّ المرحوم الصغير  و أخي
من  ميجعله ،أختي الصغيرة ملفى سلي و أخي الصغير رامزرد كومبي

 الناجحين والسالمين في الدنيا واألخرة.الصالحين و 

  بالكثير تقديرا وإجالالأساتذتي األعزاء الذين أدين لهم. 
  فصل الثالث تعليم اللغة العربية قسم يفصاحبتي المحبوبات 

ستي مستياري، و سري مرياتي، و ستي بلكيس، و يوليه، ) 2402
الذين  (،و سيلي مرسيال ترسنا وتي و أسوة حسنة،و ، ريا أغوستينايوت

 .لنهاية هذه الرسالةني رافقو 
  حور العين أبي وقاص بالمبانجبمعهد سعد بن صاحبتي المحبوبات 

و شة، ئعا ستي، و الحسنة ، و مرأةفطري ، و يينيساري مرديانا)
 نورو إيما،  و رحمة، هداية وقبتية، ، و نعمة ةللطف و مورنياتي،

 .(هداية



 د
 

 و تقديرشكر 
 

وأصلي نت العليم احلكيم أإنك  ،سبحانك ال علم لنا إاّل ما علمتناو  احلمدهلل
والتابعني  وعلى آله وأصحابه رسول اهلل خامت النبيني الصابرين الشاكرينسلم على خري أو 

 ىل يوم الدين، أما بعد.إومن تبعهم باحسان 
ن فتاح يرادسالمية احلكومية إلا ىل كلية الرتبية باجلامعةإأقدم هذه الرسالة  

 . (S.Pd)فاملبانج لوفاء شرط من الشروط الالزمة للحصول على شهادة سرجان فنديدكان 

هذه الرسالة  ىل من ساعدين المتامإويف هذه الفرصة الثمينة أقدم شكرا جزيال 
 : ىلإخصوصا 

 أندوسفروفسر دكتور  ،فاملبانجن فتاح يرادسالمية احلكومية إلاجلامعة ا مدير. املكرم 1
 .ف ح د املاجستري، ،ريازيحممد ساحلاج 

 فاملبانج، اإلسالمية ن فتاحيراداإلسالمية احلكومية امعة باجل. املكرم عميد كلية الرتبية 2
 كاسنيو حارتو، املاجستري.احلاج  دكتور  فروفسر

ن يراداإلسالمية احلكومية امعة باجلقسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  ةرئيس ة. املكرم3
 .ةاملاجستري  ،وسيلةاملبانج، ففتاح 

كثريا   ةأفاد الباحث ذيال األول املاجستري، املشرف مجهور أندوسالدكتور  األستاذ املكرم. 4
ىف كل مراحل اعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت  ةالباحث وشجع

 .هعن شكر  لساين هفحقا يعجز االنتهاء منه، فله من اهلل خري اجلزاء 
 تأفاديت ال ةالثاني ة، املشرفةاملاجستري  إنوك رحيايت ندةة الدكتور األستاذ ةاملكرم. 5

ىف كل مراحل اعداد هذا البحث منذ بداية فكرة  ةالباحث تشجعكثريا و   ةالباحث
عن  لساين اهفحقا يعجز من اهلل خري اجلزاء  ا، فلهاالبحث حىت االنتهاء منه

 .اهشكر 



 ه
 

رادين امعة اإلسالمية احلكومية باجلكلية الرتبية   يف قسم تعليم اللغة العربية . األساتذ٦
من العلوم واملعارف ها على ما قدم كل الشكر  ةفلهم من الباحثفاملبانج.  فتاح

 والتشجيع وجزاهم اهلل خري اجلزاء.
 مدير معهد سعد بن أيب وقاص باملبانج.، املاجستري حبرم أمرياألستاذ املكرم .  ٧
على ما  كل الشكر  ةمن الباحث نّ فلهمبعهد سعد بن أيب وقاص باملبانج.  اتاألستاذ .٨

  العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهلل خري اجلزاء.من ها قدم
لديت او و  لم و والديرفة واالخالص ىف الععلعلم واملاىف نفسي من حب  غرسإىل من  .٩

 .بوبنياحمل
ىف اخراج هذا العمل املتواضع اىل خري  اعدينصدقائي وكل من سأزمالئي و ول .11

 وعظيم التقدير واالمتنان. تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكرالالوجود ولو بكلمة 
ن تكون هذه أثواب كثري و و أخريا عسى اهلل أن يبدل مجيع مساعدهتم ب

 .منيآ، تاجنيي املنفعة جلميع احملأن تعط قادرةالعلمية  الرسالة
 

 م 211٦ديسمرب  2٨، املبانجب
 ةالكاتب

 
 

 تيا رزميونا      
122٦11٩4   
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 ةاقرار الطالب
 أدناه، وأفيدكم علما : ةأنا املوقع

 تيا رزميونا:   سماإل
 122٦11٩4:  رقم التسجيل

 عهدمب مستوى الثالثتأثري البيئة العربية على مهارة الكالم الطالبات  :  العنوان
 .سعد بن أيب وقاص باملبانج

. 
لتوفري شرط لنيل درجة علمية يف تعليم اللغة  ةالكاتبا هتحرر  يتبأن هذه الرسالة ال تأقرر 

 فاملبانج حتت عنوان: فتاحرادين اإلسالمية احلكومية امعة باجلكلية الرتبية   ،العربية
سعد بن أبي  معهدب مستوى الثالثتأثير البيئة العربية على مهارة الكالم الطالبات 

 .وقاص بالمبانج
ها بنفسي وما زورها من ابداع غريي أو تأليف اآلخر. واذا ادعى أحد تا وكتبهتحرر 

نا أحتمل املسؤولية على ذلك، أوتبني أهنا فعال ليست من حبثي ف استقباال أهنا من تأليفه
اإلسالمية احلكومية امعة باجلولن تكون املسؤولية على املشرف أو عميد كلية الرتبية 

 .فاملبانج فتاحرادين 
 هذا، وحررت هذا االقرار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك. 

 
 م211٦ ديسمرب 2٨ املبانج،ب

 االقرار ةصاحب ةتوقيع      
 

 تيا رزميونا      
      122٦11٩4 

 مستخلص البحث



 ي
 

سعد بن أيب وقاص  عهدمب مستوى الثالثتأثري البيئة العربية على مهارة الكالم الطالبات  م، 211٦تيا رزميونا 
 .باملبانج
 املاجستري مجهور أندوسالدكتور :  لاألو  املشرف

 ةاملاجستري  إنوك رحيايت ندة الدكتور :  ةلثانيا رفةاملش
 

 مهارة الكالم  ،بيئة العربية الكلمات األساسية :
معهد  .سعد بن أيب وقاص باملبانج عهدمب مستوى الثالثتأثري البيئة العربية على مهارة الكالم الطالبات 

اليت  اهلدف اللغة املرتبطة من الطالب مسعوه ورأوه كل ما  هيالعربية  بيئة سعد بن أيب وقاص فيه بيئة العربية، 
 يف تعليم اللغة العربية ولكن. العادة طريقةاملكتسبة من  املهارات اللغويةو  الكالم أن اللغة هيو  .دراستهاجتري 

أن  ةالكاتبلك لذو   .باللغة العربية او تكلمأن ي القادرين الطالب إلنتاج مدارسأقل و  .اللغة قواعد على رّكزمدارس 
  .العربيةبيئة العربية يف تعليم اللغة تأثري  بحث عنت

؟ سعد بن أيب وقاص باملبانج عهدمبكيف حالة البيئة العربية  األوىل،هي:  ،ئلة هلذا البحثشاأل و
كيف تأثري البيئة   الثالثة، سعد بن أيب وقاص باملبانج؟ عهدمب مستوى الثالثلطالبات ا كيف مهارة الكالم  الثانية،

 سعد بن أيب وقاص باملبانج؟ عهدمب مستوى الثالثلطالبات ا العربية على مهارة الكالم
مهارة ، و ملعرفة سعد بن أيب وقاص باملبانج عهدمبحالة البيئة العربية  ملعرفة: وه، البحث و أما أهداف

 تأثري البيئة العربية على مهارة الكالمملعرفة و ، سعد بن أيب وقاص باملبانج عهدمب مستوى الثالثلطالبات ا الكالم
 .سعد بن أيب وقاص باملبانج عهدمب الثالثمستوى لطالبات ا

، طريقة اإلستفتاء، و طريقة راقبةامل طريقة: ما يأتىي ةستخدم الباحثتمجع البيانات يف هذا البحث و 
  xyr: برموز ةستعمل الكاتبتوحتليل البيانات  .الوثيقة طريقة و اإلختبار،

rxy =
ي ك∑ ن − (ي∑)(ك∑) 
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 متوسطة  سعد بن أىب وقاص باملبانج معهدالعربية البيئة أن حالة : يأيتأما النتائج هلذا البحث ما 
ىل قرينة إدخلت  ، سعد بن أىب وقاص باملبانج معهدمستوى الثالث  لطالب الكالممهارة أن . و %5٩بنتيجة 

سعد  معهدمستوى الثالث  باتلاالط الكالممهارة  ىعل العربيةالبيئة  تأثريتوجد  و أن. %59 بنتيجة  متوسطة 
 كما تايل:  ت رأكرب من  oر،  بن أىب وقاص باملبانج

> 0, 5371,٩30, 423< 
 

 



 ك
 

 محتويات البحث
 

 أ   ..................................................... صفحة العنوان
 ب  .......................................................... إستهالل

 ج  ............................................................ إهداء 
 د   .....................................................  و تقدير شكر

 و   ...................................................... نيتقرير املشرف
 ز  ................................................إعتماد جلنة املناقشني

 ط  ........................................................ البةإقرار الط
 ي  ................................................. مستخلص البحث 

 ك  ................................................... حمتويات البحث 
 س  ...................................................... قائمة اجلدول 

 ف  ..................................................... قائمة املالحق 
 الفصل األول

 اإلطار العام
 1  ......................................................... خلفية أ.  

 11  ................................................. أسئلة البحث ب. 
 11  ................................................ أهداف البحثج.  
 11  .................................................. فروض البحثد.  

 12  ................................................... البحث أمهية.  ه
 12  ................................................... البحث حدودو. 
 13.............................................         حتديد املصطالحات. س
 14  ............................................... الدراسات السابقة. ذ



 ل
 

 15  ................................................. . منهجية البحثر
 15  ............................................. البحث مكان. 1
 15  .............................................. . نوع البحث 2
 1٧  ............................................. . مصادر البيانة3
 1٨  ........................................ . طريقة مجع البيانات4
 1٩  .............................................. حتليل البيانات5

 21  .................................................. .  هيكل البحثز
 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 بيئة العربية .أ

 22  ............................................ تعريف البيئة .1
 24  ............................................ تعريف اللغة .2         

 52  تعريف بيئة العربية ....................................... .3
 2٦  ............................................... أقسام بيئة العربيةب. 

 2٦  .............................................. بيئة الرمسية. 1
 2٨  ........................................... بيئة غري الرمسية .2
 3٨  .............................. الرمسية غري العربيةجعل البيئة  .3

 33  ............................................ تعريف مهارة الكالمج. 
 3٦  .............................................أهداف مهارة الكالمد. 

 41  .................................. يف تعليم مهارة الكالم تمرحاله.  
 

 
 



 م
 

 الفصل الثالث
 ميدان البحث

             44  .................... وقاص باملبانج أيبسعد بن  مبعهد التأسيستاريخ أ. 
 45  .................... وقاص باملبانج أيبسعد بن  مبعهد اجلغرايف موقعب. 
 4٦  ......................... وقاص باملبانج أيبسعد بن  عهداملأهداف ج. 
 4٧  ........ وقاص باملبانج أيبسعد بن  مبعهداملعلمات  أحوال املعلمني ود.  

 51  .......... وقاص باملبانج أيبسعد بن  مبعهد والطالبات الطالب أحوال. ه
 52         ...................... وقاص باملبانج أيبسعد بن  مبعهد و املوظفات .و
 53  .................. وقاص باملبانج أيبسعد بن  مبعهد أحوال الوسائل س. 

 55  ..................... وقاص باملبانج أيبسعد بن  مبعهد عملية التعليم ذ.
 5٦  ............................................ برنامج الدراسة1
 5٦  ............................................ أوقات الدراسة2
 5٧  ...........................................آفاق للمتخرج. 3
 5٨  ...........................................املنهج الدراسي. 4

 
 الفصل الرابع

 و مناقشتهاالبيانات وتحليلها عرض 
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 ولقائمة الجد
 صفحةال الموضوع رقمال

مستوى الثالث مبعهد سعد بن أيب وقاص الطالبات هيئة العينات  .1
 17 211٦باملبانج 

 48 211٦ وقاص باملبانج عهد سعد بن أيبأمساء املعلمني مب .2

 49 211٦ أىب وقاص باملبانجعهد سعد بن مب املعلمات أمساء .3

 51 باملبانجمدير معهد سعد بن أيب وقاص  أمساء .4

5. 
 وقاص باملبانج معهد سعد بن أيبو الطالبات  بالطال أحوال

2016 
15 

 25 2016 وقاص باملبانج عهد سعد بن أيبأحوال املوظفات مب .٦

 45 2016 عهد سعد بن أيب وقاص باملبانجأحوال الوسائل مب .٧

٨. 
 طالب املتخرجني من معهد سعد بن أيب وقاص باملبانجأحوال 
2016 

5٧ 

٩. 
عهد سعد ىف امل  تعليم اللغة العربية و الدراسات اإلسالميةمنهج 

 2016  بن أيب وقاص باملبانج
5٩ 

سعد بن أيب  معهدالعربية البيئة عن حالة  نتائج احلساب اإلستفتاء .11
 ٦2 وقاص باملبانج

 إىل...تصال إ 
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سعد بن أيب  معهد عن البيئة اللغوية اتتوزيع التكرار األجوبة الطالب

 ٦3 وقاص باملبانج

 سعد بن أيب معهدالعربية البيئة حالة  مئوية نتائج البيانات عن .12
 ٦٨ وقاص باملبانج

 الطالبات مستوى الثالث مهارة الكالمنتائج احلساب اإلختبار عن  .13
 ٩6 سعد بن أيب وقاص باملبانج معهد

مستوى الطالبات  مهارة الكالمعن  اتتوزيع التكرار األجوبة الطالب .14
 ٧1 سعد بن أيب وقاص باملبانج معهد الثالث

سعد بن أيب  معهدالعربية البيئة حالة  مئوية نتائج البيانات عن .15
 ٧2 وقاص باملبانج

سعد  عهدمب مستوى الثالثالطالبات  اإلستفتاء و اإلختبارنتيجة  .1٦
 ٧4 بن أيب وقاص باملبانج

 
 
 
 
 

 
 

 متصل اجلدول 
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 قائمة المالحق
 سعد بن أيب وقاص باملبانج معهد مستوى الثالثالطالبات أمساء :  1امللحق 
 املراقبةدليل :  2امللحق 
  دليل الوثيقة:  3امللحق 
 اإلستفتاءدليل :  4 امللحق
 اإلختباردليل :   5 امللحق
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية .أ

من كلمات، و الكلمات تؤلف اللغة هي جمموعة من األصوات اليت تتألف 

حممود كما قال اجلمل، واإلنسان عندما يتكلم فإنه يستخدم سلسلة من اجلمل،  

أن تعرف ابن جين يدل على أن اللغة ظاهرة صوتية وليست مكتوبة يف  حجازي

 1األصل.

هي لغة العروبة واإلسالم، و أعظم مقومات القومية العربية، وهي اللغة العربية 

لغة حية قومية، عاشت دهرها يف تطور ومناء، واتسع صدرها لكثري من األلفاظ الفارسية 

 2و اهلندية واليونانية وغريها.

ارتباط اللغة العربية بالدين  الدين اإلسالمي.ب هااللغة العربية تقوي عالقت

يعين القرآن الكرمي قد نزل باللغة العربية، و رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم  اإلسالمي 

كان يتكّلم هبا وجاءت األحاديث الشريفة كّلها باللغة العربية، و صحابة الذين عاصروا 

 العربية. الرسول صلى اهلل عليه و سّلم ، كانت لغتهم

                                                           

  11 ( ص1991 :دار قباء ،، )بتصرفمدخل إىل علم اللغة، زيحممود حجا 1 
 ۸٤( ص ۷9٩۱)دار املعارف:  ،املوجّه الفين ملدرّس اللغة العربيةعبد العليم إبرهيم، 2 

1 
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 يف سورة اليوسف:  قال اهلل تعاىل

 3( ۲)﴾ ون  ل  ق  ع  ت    م  ك  ل  ع  ا ل  ي  ب  ر  ا ع  ان  ر  ق    ناه  ز ل  ن   ا ا  إن  ﴿

و يف العصور احلديثة هتيأت اللغة عوامل جديدة للتطور و التقدم، وقد ارتقت 

الصحافة. و انتشر التعليم، وأنشئ جممع اللغة العربية، وهي اآلن اللغة الرمسية يف مجيع 

مجيع الشعوب العربية، كما أهنا لغة التعليم يف  األقطار العربية الشقيقة، ولغة التفاهم بني

مجيع املدارس واملعاهد وأكثر الكليات اجلامعية. وهي كذلك لغة الصحافة، واإلذاعة 

 ٤والقضاء، والتأليف  يف البالد العربية.

 هي بلدواحدة منها دول أخر. الو يف هذا العصر اللغة العربية تعّلم يف 

، و الرتبية مستوياتتعّلم اللغة العربية يف  املسلم. تمعاجمل أغلب إندونيسيا. يف اإندونيسي

 .العامة الرتبية الدينية و الرتبية هي

Bahasa arab sudah diajarkan di Indonesia sejak islam tersebar ke bumi 

nusantara ini, yaitu kira-kira abad ke- 31 M . Dahulu pengajaran bahasa Arab 

hanya sekedar untuk mendalami dan memahami ajaran islam yang termasuk 

dalam kitab suci al-quran dan hadits.5    

 ترمجها:

                                                           

 ۲: ن الكرمي، سورة اليوسفآالقر 3 
 ۸٤( ص ۷9٩۱)دار املعارف:  ،املوجّه الفين ملدرّس اللغة العربيةعبد العليم إبرهيم، ٤ 

5 Ulin Nuha, Metodelogi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogjakarta: Diva 

Press, ۲۱۱۲),  hlm. ٥٥ 
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يف م. ۱٣منذ انتشر اإلسالم اليه يف القرن  إندونيسيا البلددرس اللغة العربية يف 

 احلديث. وقت القدمي، تعليم اللغة العربية ليفهم دين اإلسالم يعين القرآن و
Keterampilan bahasa Arab sesungguhnya dapat dibedakan menjadi empat 

aspek, yaitu pertama istima’, kedua kalam, ketiga qiraah, dan keempat kitabah. 6 

 ترمجها:

مهارة اإلستماع،  نقسم عن أربعة املهارات وهي: األوىلتاللغة العربية  إن مهارات

مهارة الكتابة. ولكن هلذه الرسالة  ةمهارة القراءة، والرابع ةمهارة الكالم، والثالث ةو الثاني

ارات تطبيق لتفهم القرآن الكرمي و األحاديث الشريفة  هذه مه أحبث عن مهارة الكالم.

 كانت باللغة العربية. 
Tujuan utama pembelajaran bahasa Asing adalah pengembangan 

kemampuan pelajar dalam menggunakan bahasa itu baik lisan maupun tulisan.7 

 ترمجها:

أهداف األول من تعليم اللغة الثانية هي تطور مهارة الطالب يف تطبق اللغة 

 بالكالم الكتابة.

Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, 

keinginan atau perasaan kepada mitra bicara.8 

                                                           
6 Munir, Perencanaan  Sistem Pembelajaran  Bahasa  Arab Teori dan Praktek, 

(Yogyakarta: Idea Press, ۲۱۱۱), hlm. ۳٩  
7 Ibid, hlm.321 
8 Acep Hermawan,  Metodelogi Pembelajaran  Bahasa  Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2111), hlm. 13٥ 
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 ترمجها:

مهارة الكالم هي التطاعة الفظ األصوات األشعار أو النظق األلفاظ ملواصلة 

. واجب على الطالب لتعليم اللغة إىل املخاطب الشعور ااإشتهاء و اآلراء وكاألفكار  

 ويستطع أن يتكلم باللغة العربية.العربية 

Kemahiran berbicara adalah kemahiran yang menjadikan siswa berbicara   

dan bercakap-cakap dengan seseorang dengan menggunakan kalam yang baik. 

Sehingga dapat dipahami orang lain. Setelah siswa mahir dalam pengucapan 

kalimat bahasa Arab dengan fasih, dia akan mengikuti apa yang didengar dari 

seorang guru dalam pelatihan pengucapan bahasa Arab yang dimulai  dalam 

percakapan diantara mereka.9 

 ترمجها: 

مهارة الكالم هي مهارة اليت يستطيع الطالب أن يتكلموا مع الشخص األخر 

حىت يفهم الشخص ما يف الكالم. و بعد أن ميهر الطالب يف نطاق بكالم جيدة 

الكلمة العربية بالفصيح و يقليد ما يف مساع من املعلم يف تدريب نطاق اللغة العربية يف 

 الكالم بينهم.

         Pembelajaran kalam pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu kalam dalam arti dialog dan kalam dalam arti monolog. Secara umum tujuan 

pembelajaran kalam adalah agar peserta didik memiliki kemampuan menyusun 

kalimat sempurna sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar, mampu memilih 

                                                           
1 Chatibul Umam, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Depag ۱9۷9),  hlm. ۲۷ 
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kata-kata yang tepat dan kontekstual serta mampu berpikir dan berujar dengan 

bahasa Arab30. 

 ترمجها:

كما يف تلي الكالم مبعىن احلوار و الكالم   أساسا نوعني  يف التعليم اللغة العربية

  ة مجل تكوين القدرة على لديهممبعىن احملادثة. اهلدف التعلم الكالم هو جعل الطالب 

وععية، و املو  الكلمات املناسبة اختيار قادرة على، و العربية الصحيحةقواعد لل كاملة

الطالب يف تعليم اللغة العربة  تؤثرل العواملفإنه حيتاج  باللغة العربية. تتكلمو ، و التفكري

 على مهارة الكالم. 

Secara global faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: pertama, faktor internal (faktor dari dalam 

siswa), yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Kedua, faktor 

eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan disekitar siswa. 

Ketiga, faktor pendekatan pembelajaran, yakni jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran serta materi-materi pelajaran.33 

 ترمجها:

عوامل ، أوال وهي:، إىل ثالثة أنواع على تعلم الطالب اليت تؤثر العوامل تقسيم

 ثانيا .اجلسم و روحية الطالب الطالب حالةيعىن من (، الطالب من عوامل) داخلية

                                                           
10 Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Praktek, 

(Yogyakarta: Idea Press, ۲۱۱۱), hlm. ۱٤  
11 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,(Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2032), hlm 321. 
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، االثالث. الطالبالبيئية  حالة يعىن(، طالب خارجمن عوامل ) اخلارجية والعوامل

م الىت تطبق يف التعليم يالتعل ةطريقالو  ميالتعل ةاالسرتاتيجي وهي، التعليم مقاربةوالعوامل 

 م.يالتعل ةو املوادّ 

اخلارجية  العواملوهي ، بالطال ميتعل تؤثر علىفنا عن عوامل الىت عر كما 

 تؤثراليت ميكن أن  بيئة وهذا يتطلب. الطالب(، والظروف البيئية طالب خارجالعوامل )

 .أهداف التعلم تصل إىلو ل، النجاحعلى  التعلم

Semua aktivitas manusia selalu terkait dengan lingkungan yang 

melingkarinya. Manusia dan lingkungannya akan selalu terjadi hubungan 

interkoneksi. Kualitas lingkungan berpengaruh terhadap kualitas aktivitas 

kehidupan yang terjadi, dan sebaliknya aktivitas kehidupan manusia berpengaruh 

terhadap kualitas lingkungannya.32 

 ترمجها:

 والبيئة البشر سوف به. اليت حتيط البيئةمع  دائما يرتبط النشاط البشري كل

، األحداث اليت وقعت احلياة جودة تؤثر على البيئة جودة. الرتابط عالقات دائما حيدث

 .البيئة جودةيؤثر على  احلياة البشري النشاطبدال من و 

 .البيئة هو العامل تعلم الطالب العوامل اليت تؤثر على، واحدة من ناعرفكما 

                                                           
12 Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Praktek, 

(Yogyakarta: Idea Press, ۲۱۱۱), hlm. . ۸ 
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Lingkungan pembelajaran adalah segala sesuatu yang melingkupi proses 

pembelajaran, yakni meliputi unsur kondisi lingkungan alam, lingkungan manusia 

dan lingkungan sosial. 31 

 ترمجها:

 حالة البيئة عناصر من اليت تضم، العملية التعليمية كل ما حييط  يه ميبيئة التعل 

 .االجتماعية والبيئة البشرية والبيئة الطبيعية

 لغتهم ميكن أن تؤثر على يف عملية التعلم من قبل الطالب مسعوه ورأوه كل مالذلك   

 العربية.

Ada beberapa teori tentang bahasa yaitu: pertama,  bahasa itu merupakan 

ujaran (lisan). Hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun 

bahwa dalam bahasa Arab ilmu bahasa disebut dengan istilah Al ‘Ulum Al 

Lisaniyah. Kedua, kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan. Ketiga, 

setiap bahasa memiliki sistem tersendiri yang berbeda dari bahasa lain.  Keempat, 

setiap bahasa memiliki sistem yang utuh untuk mengekspresikan maksud dari 

penuturnya. Kelima,  semua bahasa berkembang mengikuti zaman. Keenam, 

sumber pertama dan utama kebakuan bahasa adalah penutur bahasa tersebut, 

bukan pusat bahasa, lembaga ilmiah, maupun mazhab-mazhab gramatika.32 

  ترمجها:

                                                           
13 Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Praktek, 

(Yogyakarta: Idea Press, ۲۱۱۱), hlm. 3٩  

14 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat: 

9۲۱۱ ),  hlm. ۱۷ 
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 عن طريق الفم(.الكالم ) أن اللغة هيأوال،  كما يلي:  عن اللغة النظريات أما بعض

 املهارات اللغوية ثانيا،هي "العلم السانية".  العربية يف علم اللغة أن بن خلدونكما قال ا

ثالثا، كل الغة هلا النظام املختلف من لغات أخرى. رابعا،   العادة. ةطريقاملكتسبة من 

 تتطور جبميع اللغات خامسا،ود من املتكلم. املقصملواصلة كل الغة هلا النظام الكميل 

مراكز ، وليس هو املتكلم األصلية اللغة األول واألهم املصدر سادسا، .مع الزمن

 القواعد اللغة. ليس املذاهب ، واملؤسسات العلمية، وكذلكاللغات

، مبعىن واجب على الكالم أن اللغة هيعن اللغة واحد  النظرياتكما عرفنا 

عن  لكي ينالون الطالب. باللغة العربية يعين اليت تعلمها اللغةتتكالم بممارسة الطالب 

 .العادة طريقةاملكتسبة من  املهارات اللغويةبالنظرية بعدها يعين  يتماشى هاللغة. آلن

الكالم  اللغة بوصفهافيها.  األناس شخصية يف تشكيل جدا البيئة مهمة أن داللهاالست

 هم عن اللغة العربية. األ تتكلم آلنه أن متارس جيبعن طريق الفم( )

 على ميكن االعتمادة الكالم مهار  وخصوصا م اللغةيتعل من لتحقيق اهلدف

كي الطالب تستطعون أن تتكلم   ، ولكن جعل البيئة اليت خارج الفصلالفصل الدراسي

 . اللغة العربية البيئة تطبيق لك ميكنلذأكثر باللغة العربية 



9 
 

Lingkungan bahasa yaitu segala sesuatu yang didengar dan dilihat oleh si 

pelajar berkaitan dengan bahasa target yang sedang dipelajari.35 

 ترمجها:

اليت جتري  اهلدف اللغة املرتبطة من الطالب مسعوه ورأوه كل ما  هي ويةبيئة اللغ

 .دراستها

اليت تدل على األحوال يف املطعم أو يف الدكان، و احملادثة مع  هيوية بيئة اللغ

أصحاب، و عندما يشاهد التلفاز و عندما قراءة الصحيفة أو كتب الدرسة و عندما 

 تدرس يف الفصل وغري ذلك.

 بيئة يف عئيلة. ال تزال املهارات اللغوية لتحقيق بيئة اللغة بيئة داعمة ولكن 

 إلنتاج إمكاناتأقل و  .اللغة قواعد إتقان جوانب يركز على تعلم اللغة العربية رمسية

املدرسة املتوسطة تتكلم باللغة العربية، مثل تعلم اللغة العربية يف  القادرين الطالب

القواعد أكثر من  تقان. يتلم املعلم اللغة العربية بإنوية احلكوميةااملدرسة الثاحلكومية ، و 

 .املباشر تتكلم باللغة العربية

اإلسالمية و  العربيةاللغة الدراسات  هو معهدسعد بن أيب وقاص باملبانج  معهد  

 اليت درس العربية الذي مؤسسة أيب وقاص بن سعد معهد العربية. البيئية من يطبق الذي

                                                           
15 Ahmad  Fuad  Efendy,  Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat,  

٥۲۱۱ ), hlm. ٥٩۱  
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 تتكلم باللغة العربية مباشر يف الفصلفقط، ولكن  قواعد معرفةعن  ليس العربيةاللغة 

 .رمسية أو يف اخلارج الفصل رمسية

"تأثير البيئة العربية العربية باملوعوع  عن البيئة اللغة ثمن هذه اخللفية سأحب

 سعد بن أبي وقاص بالمبانج". معهدب مستوى الثالثعلى مهارة الكالم الطالبات 

 أسئلة البحث .ب

 سعد بن أيب وقاص باملبانج؟ عهدمبة يالبيئة العربحالة كيف   .۱

سعد بن أيب وقاص  عهدمب مستوى الثالثلطالبات ا كيف مهارة الكالم  .۲

 باملبانج؟

 عهدمب مستوى الثالثلطالبات ا مهارة الكالمعلى ة يالبيئة العرب تأثري كيف  .٣

 سعد بن أيب وقاص باملبانج؟

 

  البحث ج. أهداف

 أما أهداف البحث هذه الرسالة كما يلي:

 .سعد بن أيب وقاص باملبانج عهدمبة يالبيئة العربحالة  ملعرفة .۱

 .سعد بن أيب وقاص باملبانج عهدمب مستوى الثالثلطالبات ا مهارة الكالم ملعرفة .۲
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سعد  عهدمب مستوى الثالثلطالبات ا مهارة الكالمعلى ة يالبيئة العرب ملعرفة تأثري .٣

 .بن أيب وقاص باملبانج

 فروض البحث د.
Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian.1٩ 

 

 كما تلي:  فروض البحثأما   ة مؤقتة على املشكلة البحث.فرعية باملعىن اإجاب

 عالقة بني البيئة اللغة العربية على مهارة الكالم  يوجد :    (هأ( فروض البديلة .۱

 سعد بن أيب وقاص باملبانج. عهدمب مستوى الثالثلطالبات ا

عدم عالقة بني البيئة اللغة العربية على مهارة الكالم  يوجد:   )هؤ( فروض الصفرية .۲

سعد بن أيب وقاص  عهدمب مستوى الثالثلطالبات ا

 باملبانج.

 

  أهمية البحث   .ه

من ناحيتني، الناحية النظرية، و الناحية التطبيقية. و ينقسم كانت أمهية البحث 

 البيان منهما فيما يلي:
                                                           

16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung:  Alfabeta, 

3۲۱۱ ),  hlm.  9٥۱  



12 
 

 الناحية النظرية. ۱

تأثري اللغة العربية، و باخلصوص ملعرفة عن  تطوير العلوملفينتفع هذا البحث 

 ة على مهارة الكالم.يالبيئة اللغة العرب

 الناحية التطبيقية .۲

بيئة اللغة العربية يف  لتنفيذهذا البحث أن يكون مرجعا ملدارس و املعاهد 

 تعليم اللغة العربية. 

 حدود البحث و.

بيئة اللغة تأثري هذه الرسالة أحبث عن يف كي ال يكون هذا البحث مواسعا، 

 .بن أيب وقاص باملبانجسعد  عهدمب مستوى الثالثالعربية على مهارة الكالم لطالبات 

 تحديد المصطلحات  .س

 العربيةبيئة  .۱

جتري اليت  اهلدف اللغة املرتبطة من الطالب مسعوه ورأوه كل ما  هي العربية بيئة 

اليت تدل على األحوال يف املطعم أو يف الدكان، و احملادثة مع  هيوية بيئة اللغ .دراستها

أصحاب، و عندما يشاهد التلفاز و عندما قراءة الصحيفة أو كتب الدرسة و عندما 
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كما رأى كراسني، أن بيئة العربية قسمان وهي قسمان،   تدرس يف الفصل وغري ذلك.

 17غري الرمسية.بيئة الرمسية و بيئة 

 مهارة الكالم .۲

مهارة الكالم هي التطاعة الفظ األصوات األشعار أو النظق األلفاظ ملواصلة  

مهارة الكالم هي مهارة اليت يستطيع الطالب أن يتكلموا مع  األفكار اآلراء و الشعور.

الشخص األخر بكالم جيدة حىت يفهم الشخص ما يف الكالم. و بعد أن ميهر الطالب 

نطاق الكلمة العربية بالفصيح و يقليد ما يف مساع من املعلم يف تدريب نطاق اللغة  يف

 العربية يف الكالم بينهم.

 الدراسات السابقةذ. 

تأثير تطبيق وسائل الصورة  باملوعوع سىت معروفة الىت كتبتها الرسالة األول، 

 المعهد اإلسالمي منبعلترقية مهارة الكالم في الفصل العاشر بالمدرسة العالية 

اإلسالمية  ةياللغة العرب تعليم يف كلية الرتبية و القسم. ۱۰۲٣سوعى للين  الحسان

تطبيق وسائل الصورة  بريالك تأثريهناك البحث وجدنا . رادين فتاح باملبانج احلكومية

 تأثري تطبيق وسائل الصورة لرتقية. أما الفرق هو أن هناك البحث عن على مهارة الكالم

 سوعى للني احلسان الفصل العاشر باملدرسة العالية املعهد اإلسالمي منبع مهارة الكالم
                                                           

17 Abdul chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 

258 
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لطالبات االبيئة اللغة العربية على مهارة الكالم و يف هذا البحث يبحث عن تأثري 

 سعد بن أيب وقاص باملبانج. عهدمب مستوى الثالث

على مهارة الكالم في فعالية اسعمال وسائل البطاقة الرسالة سومريت الثاين، 

كلية . ۱۰۲٤تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحكومية األول فالمباج 

أن  .رادين فتاح باملبانج احلكوميةجامعة اإلسالمية  ةياللغة العربتعليم الرتبية و القسم 

. أما الفرق هو أن هناك البحث عن وسائل البطاقة على مهارة الكالمبري الك تأثريهناك 

فعالية اسعمال وسائل البطاقة على مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 

البيئة اللغة العربية على مهارة و يف هذا البحث يبحث عن تأثري  احلكومية األول فاملباج

 سعد بن أيب وقاص باملبانج. عهدمب مستوى الثالثلطالبات االكالم 

كتب على قدرة تأثير تدريس قراء الالىت كتبتها إرنييت باملوعوع الرسالة الثالث، 

تعليم كلية الرتبية و القسم .  ۱۰۰۲ جنالطالب فالمحادثة بجامعة رادين فتاح فالمبا

. هذه الرسالة يبحث عن رادين فتاح باملبانج احلكوميةاإلسالمية جامعة  ةباللغة العرب

، هناك جنتأثري تدريس قراء الكتب على قدرة الطالب فاحملادثة جبامعة رادين فتاح فاملبا

قدرة  تدريس قراء الكتب علىأما الفرق هو أن هناك البحث عن يوجد تأثري بينهم. 

البيئة اللغة العربية مهارة الكالم يف هذا البحث يبحث عن تأثري  الطالب فاحملادثة

  سعد بن أيب وقاص باملبانج. عهدمب مستوى الثالثلطالبات ا
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ساالت يبحث عن املهارة الكالم ولكن يوجد الفرق بينهم يعين ما ذو من تلك الر 

 مهارة الكالم الطالب.  ىالتأثري عل

 منهجية البحث  ر.

 مكان البحث .۱

  .بن أيب وقاص باملبانجسعد مكان هذا البحث وهو يف معهد 

 نوع البحث   .۲

 كان نوع هذا البحث وهو البحث الكمي.

 

 

 العينات و املمثلة للمجتمع .٣

 البحث جمتمع .أ

سعد بن  معهديف هذا البحث الطالبات مستوى الثالث جمتمع البحث كان 

 .22عددهم  أيب وقاص باملبانج

 العينات .ب

  على قال الدكتور سوهارمسي أريكونطا: ةتبع الباحثت
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          Apabila subjeknya kurang dari 111 lebih baik diambil semua sehingga 

penelitianya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya lebih besar 

dari  111 dapat diambil antara 11 - 1٥1 atau 1٥ - 211 atau lebih.11 

 ترمجها:

أن يأخذ مجيعهم حىت يكون البحث  إذا كانت العينات ناقصة من مئة فأحسن

أو  %۱٥-۱۱أكثر من مئة فيستطيع أن يأخذ  جبثا من العينات. مث إذا كانت العينات

 أو أكثر. %۲۱-۲٥

كلها، كما يف أخذ العينات يف املستوى الثالث  تيستند على هذا الرأي فالباحثة أن 

 جدول األيت:

 1جدول ال

 مستوى الثالث الطالبات  هيئة العينات

 ۱۰۲٦بمعهد سعد بن أبي وقاص بالمبانج 

 المجموعة الفصل رقمال

 22 مستوى الثالث  ۲

 م۲۱۱٩ سعد بن أيب وقاص باملبانج معهدمصدر: وثيقة من 

                                                           
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, ۲99۱ ), hlm. ۱۱۷ 
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 مصادر البيانة .٤

 ةأن هناك نوعني من مصادر البيان بحثال ااملستخدمة يف هذ ةمصدر البيان

 الثانوية. ةومصادر البيان ساسيةاأل

 ساسيةاأل ةالبيانمصادر  .أ

سعد ساسية هذا البحث هو الطالبات مستوى الثالث معهد األ ةمصادر البيان

 .بن أيب وقاص باملبانج

 الثانوية ةالبيان مصادر .ب

 نو املوظفهذا البحث هو مدير املعهد، و األساتذ، و  الثانوية ةالبيان مصادرأما 

 هذا البحث.الكتب، و الرسالة وغري ذلك اليت أن يكّمل املعهد، 

 طريقة الجمع البيانات. 5

 الباحثة الطرائق األيت وهي: تستعمل

 طريقة املراقبة .أ

تستعمل الباحثة هذه الطريقة ملراقبة عن حالة البيئة العربية وأحوال الطالبات و 

 ية.أحوال األساتذ و الوسائل يف تعليم اللغة العرب
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 األستفتاء طريقة .ب

 عيناتحلصول املعلومات من هو عدد من السؤال اليت مكتوب  األستفتاء

عهد البحث. تستعمل الباحثة هذه الطريقة حلصول املعلومات عن حالة البيئة العربية مب

 .سعد بن أيب وقاص باملبانج

 طريقة الوثيقة .ج

سعد بن أيب وقاص معهد تستعمل الباحثة هذه الطريقة للحصول عن حالة عامة  

 و البيانات اليت أن يكّمل هذا البحث. باملبانج

 اإلختبارطريقة  .د

عربية عن واحدا فواحدا حبوار اللغة المباشرة  باتإيل الطل سؤاال 11 ةالكاتب سألت

 .سعد بن أيب وقاص باملبانج املادة اليت تعلمون يف معهد

 تحليل البيانات. ٦

  :لباحثة بالرموزا تستعمل،بعد مجع البيانات بواسطة الطرق املذكور السابق

 : كما تلي  TSRاخلطوات بالرموز  -أ
 )ع( 1م + :      عالية  -
 )ع(1 –م  إيل   )ع(  1م + :   متوسطة -
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 )ع( 1 –م :  منخفضة -

باستخدام الصيغ للحصول الشعار املتوسطة )م( من اإلحنراف املعياري )  س د  (  -ب
 التايل:

 

(
∑  ‘ك ف   

ن
 م  = م+‘فا   (

 

√ -ت
∑   2  ‘ك ف

ن
− (

 ‘ك ف∑

ن
)
2

 ع =  فا 

  

 :تستعمل الباحثة بالرموز، الكالمهارة اململعرفة  تأثري البيئة اللغوية على  -ج

rxy= 

∑ ن ∑) −ي ك ∑)(ك (ي

ن}√ ∑ ك
2
−(∑ (ك

2
ن}{ ∑ ي

2
−(∑ (ي

2
}

 

 هيكل البحث. ز

 أما هيكل البحث هلذه الرسالة ينقسم إىل مخسة أبواب وهي:

 الفصل األول: هذا الفصل يبحث عن خلفية، وأسئلة البحث، و أهداف البحث،

و أمهية البحث، و حدود البحث، و حتديد  وفروض البحث،
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املصطلحات، و الدراسات السابقة، و منهجية البحث، و هيكل 

 البحث.

هذا الفصل يبحث عن تعريف البيئة، و تعرف اللغة، و تعريف البيئة الفصل الثاين: 

يف تعر و الرمسية،  و أقسام بيئة العربية، بيئة الرمسية و بيئة غري العربية،

، و مرحالت يف تعليم مهارة و أهداف مهارة الكالم ،مهارة الكالم

  . الكالم

 تأسيسالفصل الثالث: هذا الفصل يبحث عن صورة عامة من ميدان البحث فيها تاريخ 

سعد بن أيب  عهدمب موقع اجلرايف سعد بن أيب وقاص باملبانج، و عهدمب

أحوال ، و وقاص باملبانجسعد بن أيب  ، و أهداف املعهد وقاص باملبانج

سعد بن أيب  عهدمبالطالب و املوظفات أحوال  و علمون و املعلماتامل

سعد بن أيب وقاص باملبانج،  عهدوقاص باملبانج، وأحوال الوسائل مب

 سعد بن أيب وقاص باملبانج. عهدمب تعلميةاألنشطة ال

بيئة حالة و حتليلها و مناقشتها عن  البيانات الفصل الرابع: هذا الفصل يبحث عرض

سعد بن أيب وقاص باملبانج، و املهارة الكالم لطالبات  عهدمبالعربية 

بيئة اللغة سعد بن أيب وقاص باملبانج، و تأثري  عهدمستوى الثالث مب
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سعد بن أيب  عهدمب مستوى الثالثالعربية على مهارة الكالم لطالبات 

 وقاص باملبانج.

 نتائج البحث واملقرتحاتالفصل اخلامس: 

 



 الفصل الثاني

ياإلطار النظر   

 العربيةبيئة  تعريف .أ

 بيئة ف يتعر  .۱
Biah berasal dari bahasa Arab yang artinya lingkungan, yang dimaksud 

dengan lingkungan ( environment) ialah meliputi semua kondisi-kondisi dalam 

dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, 

pertumbuhan, perkembangan atau life processes kita.19 

 ترمجتها :

األحوال  كلاملقصود من البيئة )بيئة( هي   البيئة. وهي مبعىنالبيئة من اللغة العربية 

 عمليتنا.أو احلياة يف هذا العامل بطريقة معينة يؤثر على السلوك والنمو وتطوير 

Menurut Ahmad Rohani, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada diluar 

diri individu.20 

 ترمجتها :

  الفردية.و أما رأي أمحد روحاين، البيئة هي كل شيء الذي يوجد خارج الذات 

                                                           
19 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,  3102), 

hlm. 32 
20 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, ( Jakarta : Rineka Cipta, 3101), hlm. 33 

 

22 
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يؤثر على الذي  كل شيء يوجد خارج الذات الفرديةبيئة مبعىن  نظرنا من الرأيني 

  السلوك والنمو وتطوير أو احلياة عمليتنا.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah lingkungan merupakan bagian dari 

kehidupan anak didik.21 

 ترمجتها :

 هي جزء من حياة الطالب "يف البحر مجارة : " أّن البيئة شرأي 

 هي األشياء اليت من حولنا اليت تؤثر على حليتنا. البيئة 

Semua aktivitas manusia selalu terkait dengan lingkungan yang 

melingkarinya. Manusia dan lingkungannya akan selalu terjadi hubungan 

interkoneksi. Kualitas lingkungan berpengaruh terhadap kualitas aktivitas 

kehidupan yang terjadi, dan sebaliknya aktivitas kehidupan manusia berpengaruh 

terhadap kualitas lingkungannya.33 

 ترمجها:

 حيدث والبيئة البشر سوف به. اليت حتيط مع البيئة دائما يرتبط النشاط البشري كل

بدال و ، األحداث اليت وقعت احلياة جودة تؤثر على البيئة جودة. الرتابط عالقات دائما

 .البيئة جودةيؤثر على  احلياة البشري النشاطمن 

                                                           
21 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, ( Jakarta : Rineka Cipta, 3100 ), hlm. 071 
22 Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Praktek, 

(Yogyakarta: Idea Press, ۱۱۲۲), hlm. ۸ 
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 تعريف اللغة .2

اللغة هي جمموعة من األصوات اليت تتألف من كلمات، و الكلمات تؤلف 

حممود اجلمل، واإلنسان عندما يتكلم فإنه يستخدم سلسلة من اجلمل، كما قال 

أن تعرف ابن جين يدل على أن اللغة ظاهرة صوتية وليست مكتوبة يف  حجازي

  23األصل.

 24اللغة وسيلة التصال الفرد بغريه، وعن طريقة هذا االتصال يدرك حاجاته. 

خمتلفة من  اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم. اللغات كثرية وهي         

مائر الناس املعىن الواحدة الذي خياجل ض حيث اللفظ: متحدة من حيث املعىن، أي أن

واحد. ولكن كل قوم يعربون عنه بلفظ غري لفظ اآلخرين.25 فاللغة هي قدر اإلنسان 

.بطريق النقل األلفاظ فيها املعىن لتتكلم بغريه  

 Profesor Aderson mengemukakan adanya 8 prinsip linguistik dasar, yaitu: 

pertama bahasa adalah suatu sistem, kedua bahasa adalah vokal (bunyi ujaran), 

ketiga bahasa tersusun dari lambang-lambang mana suka (arbitrary symbols), 

keempat setiap bahasa bersifat unik, bersifat khas, kelima bahasa dibangun dari 

kebiasaan-kebiasaan, keenam  bahasa adalah alat komunikasi, ketujuh bahasa 

                                                           
  81( ص 8998 :، )بتصرف، دار قباءمدخل إىل علم اللغة، زيحممود حجا 23

 34( ص 889۲)دار املعارف:  ة،املوجّه الفين ملدرّس اللغة العريبعبد العليم إبرهيم، 22 

   25حممد البيضون. دار الكتب العلمية، )لبنان:8978( ص 7
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berhubungan dengan  kebudayaan tempatnya berada, dan kedelapan  bahasa itu 

berubah-ubah.26 

 ترمجها:

النظام، ثانيا اللغة  ة، يعين: أوال اللغةو قال أندرسون أن مبادئ اللغة مثاني

 مبىنالصوت، ثالثا ترتيب اللغة على إعتباطي، رابعا اللغة الفريدة و اخلاصة، خامسا 

من العادات، سادسا اللغة أداة االتصال، سابعا، يرتبط اللغة بالثقافة اليت تسكن  اللغة

   اللغة هي تغيري.  افيها و مثاني

الكلمات اليت تعرب هبا العرب عن أعراضهم. وقد وصلت إلينا واللغة العربية هي 

 27من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة.

 تعريف بيئة العربية .3

Lingkungan bahasa adalah segala sesuatu yang didengar dan dilihat oleh 

pembelajar berkaitan dengan bahasa target yang sedang dipelajari.32   

 ترمجها:

اليت  اهلدف اللغة املرتبطة من الطالب مسعوه ورأوه كل ما  هيوية بيئة اللغ 

 .جتري دراستها

                                                           
31 Hendry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

CV. Angkasa, 3102), hlm.9 

 7( ص 8978، )لبنان:دار الكتب العلميةحممد البيضون. 27

28 Ahmad  Efendy Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat,  

٥۱۱۱ ), hlm. 56۲  
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Lingkungan yang termasuk dalam lingkungan bahasa adalah situasi 

direstoran atau ditoko, percakapan dengan kawan-kawan, ketika menonton 

televisi, saat membaca koran, dalam proses belajar mengajar dikelas, membaca 

buku-buku pelajaran, dan sebagainya.39 

 ترمجها:

اليت تدل على األحوال يف املطعم أو يف الدكان، و احملادثة مع  هيوية بيئة اللغ

الدرسة و عندما أصحاب، و عندما يشاهد التلفاز و عندما قراءة الصحيفة أو كتب 

 من الطالب مسعوه ورأوه كل ماهي  بيئة العربية أما الكاتبة  تدرس يف الفصل وغري ذلك.

 اللغة العربية.  جتريعلى األحوال تشتمل كل مكان أو مكان اليت  

 أقسام البيئة العربية .ب

Menurut Krashen lingkungan berbahasa terbagi menjadi dua, yaitu 

lingkungan formal dan lingkungan informal.  

 ترمجها:

 الرمسية. ، بيئة الرمسية و بيئة غريكما رأى كراسني، أن بيئة العربية قسمان وهي

a. Lingkungan Formal 

Dulay menyatakan bahwa lingkungan formal adalah salah satu lingkungan 

dalam belajar bahasa yang memfokuskan pada penguasaan kaidah-kaidah bahasa 

yang sedang dipelajari. 21 

 ترمجها:

                                                           
39 Abdul chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 3112), hlm. 

322 
20 Ibid, hlm.  322 
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 بيئة الرسمية .1

 .دراستها يجتر   بيئة الرمسية هي بيئة رّكز علي القواعد اللغة اليتقال دويل أن 

Lingkungan formal bahasa ini memiliki ciri-ciri yakni sebagai berikut: 

0. Bersifat artifisial dan eksplisit. 

3. Didalam lingkungan formal pembelajar diarahkan untuk melakukan aktivitas 

bahasa yang menampilkan kaidah-kaidah bahasa yang telah dipelajarinya, dan 

diberikannya balikan oleh pengajar yang berupa pelacakan kesalahan (koreksi) 

atau terhadap kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. 

2. Merupakan bagian dari keseluruhan pengajaran bahasa disekolah atau 

dikelas.20 

 ترمجها:

 بيئة الرمسية كما تلي:خصائص هذه  أما

 صفتها صناعية و واضحة .8

واعد اللغة اليت قلتعملون عمل اللغة الذي فيها تطبق بيئة الرمسية موجه الطالب يف  .2

 درستم يف الفصل، و املدرس يبحث خطأهم.

 أن بيئة الرمسية بعض من كل تعليم اللغة يف املدرسة أو يف الفصل. .3

Lingkungan formal ini mencakup berbagai aspek pendidikan formal dan 

informal, dan sebagian besar berada dalam kelas atau laboraturium. Lingkungan 

formal ini dapat memberikan masukan kepada pembelajar berupa pemerolehan 

                                                           
21 Iskandarwassid, Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya,3102),  hlm. 012 
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wacana bahasa (keterampilan berbahasa) ataupun sistem bahasa (pengetahuan 

unsur-unsur bahasa), tergantung kepada bagaimana tipe pembelajaran atau metode 

yang digunakan oleh guru. Namun secara umum terdapat kecenderungan bahwa 

lingkungan formal memberikan pengetahuan tentang sistem bahasa lebih banyak 

dibandingkan wacana bahasa.  

 ترمجها:

بيئة الرمسية تشمل على الناحية تربية الرمسية و تربية غري الرمسية وهي يف الفصل و        

يف معمل اللغة. بيئة الرمسية تستطع أن تعطي الطالب عن مكاملة اللغة ) مهارات اللغة( 

أو نظام اللغة )معرفة عناصر اللغة( معّلق على كيفية تعليم أو طريق تعليم من املدرس. 

 عامة  بيئة الرمسية تعطي أكثر عن معرفة عناصر اللغة من مكاملة اللغة.ولكن يف 

b. Lingkungan Informal 

Lingkungan informal bersifat alamiah atau natural. Yang termasuk 

kedalam lingkungan informal ini antara lain bahasa yang digunakan kawan-kawan 

sebaya, bahasa pengasuh atau orangtua, bahasa yang digunakan anggota 

kelompok pembelajar, yang digunakan media massa, bahasa para guru, baik 

dikelas maupun diluar kelas.23 

Lingkungan informal memberi perolehan wacana bahasa secara alamiah 

dan sebagian besar terjadi di luar kelas. Bentuk perolehan wacana ini bisa berupa 

bahasa yang digunakan oleh guru, siswa, kepala sekolah, karyawan dan orang-

orang yang terlibat dalam kegiatan sekolah serta lingkungan alam atau buatan 

yang berada di sekitar sekolah. 

 ترمجها:
                                                           

22 Abdul chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 3112), hlml. 
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29 
 

 بيئة غير الرسمية  .2

بيئة غري الرمسية صفتها الطبيعية. بيئة غري الرمسية اليت تدل عليها يعين اللغة اليت        

تستعملها بني أصحاب، و والدين و عدوة الفرقة و األساتذ يف الفصل أو اخلارج 

  الفصل. 

عية وتكون بيئة غري الرمسية تستطع أن تعطي الطالب عن مكاملة اللغة يف طبي        

أكثر يف اخلارج الفصل. و شكل إحراز مكاملة اللغة وهي من كالم املدرس والطالب و 

رئيس املدرسة و املواظف و األشخاص اليت يف بيئة املدرسة و بيئة الطبيعية أو يف بيئة 

 الصناعية اليت توجد يف املدرسة.  

2. Menciptakan  Lingkungan Bahasa Arab 

a)  Prasyarat Penciptaan Lingkungan Bahasa Arab 

0. Adanya sikap positif kepada bahasa Arab dan komitmen yang kuat. 

3. Adanya beberapa figur di lingkungan lembaga pendidikan yang mampu 

berkomunikasi dengan bahasa Arab. 

2. Tersedianya alokasi dana yang memadai untuk pengadaan sarana dan 

prasarana. 

 b)    Menciptakan Lingkungan Bahasa Arab Formal 

0. Menggunakan strategi interaksionis. 

3. Menggunakan materi yang bervariasi. 

2. Memperluas input kebahasaan. 

4. Memberikan peran yang dominan kepada siswa. 
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2. Sedapat mungkin menggunakan bahasa Arab. 

1. Menggunakan metode yang relevan dan teknik-teknik yang bervariasi tapi 

tidak bertentangan dengan pendekatan yang telah ditetapkan. 

7. Merancang dan menyelanggarakan berbagai kegiatan penunjang, seperti 

menulis insya’ harian, latihan pidato, kelompok percakapan. 

c)   Menciptakan Lingkungan Bahasa Arab Informal 

0. Sumber daya manusia 

3. Lingkungan sikologis 

2. Lingkungan bicara 

a. Guru bahasa Arab “rajin” menggunakan bahasa Arab dalam berbicara 

dengan  siswanya. 

b. Dibudayakan penggunaan ungkapan-ungkapan bahasa Arab dalam 

pergaulan sehari-hari di lingkungan sekolah. 

c. Adanya hari bahasa Arab.  

4. Lingkungan pandang/baca 

2. Lingkungan dengar 

1. Lingkungan pandang-dengar 

7. Kelompok pecinta bahasa Arab 

2. Penyelanggaraan “Pekan ‘Araby” 

9. Self Access Centre22 

 ترمجها:

 الرسميةغير جعل البيئة العربية  3 .

 الشروط جعل البيئة اللغوية العربيةأ(  

                                                           
22http://akhlish.blogspot.co.id/3104112/penciptaan-lingkungan-bahasa-arab.html diakses 

pada 30 Mei 3101 

http://akhlish.blogspot.co.id/2014/03/penciptaan-lingkungan-bahasa-arab.html
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وجود موقف إجيايب للغة العربية و جود التزام قوي للتقدم تعليم اللغة  .8

 .العربية

الشخصيات يف البيئة املؤسسات التعليمية قادرة على  عدد من وجود  .2

العربية . مثل املدرس يستطيع أن تتكلم باللغة التواصل باللغة العربية

 جيدا.

الوسائل املطلوب جلعل البيئة اللغوية  الكفية الحضاروجود من األموال  .3

 العربية.

 جعل البيئة اللغوية العربية الرمسيةب( 

 اسرتاتيجيات جلعل البيئة اللغوية الرمسية كما تلي :

 . التفاعلةاستعمل إسرتاتيجية  .8

 يف تعليم اللغة العربية. املواد خيتلف استعمل .2

 توسيع املدخالت اللغوية. .3

 .باللغة العربية للطالب للتواصل مًّاتوفري دورا مه  .4

 اللغة العربية. عملقدر املكان باست .5
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قد  تقريبالبمتنوعة ولكن ال يتعارض ة و التقنيّ  استعمل طريقة املتصل .6

 .املثبِّت

الكتابة إنشاء  اليومية ، ومتارين تصميم وتنفيذ أنشطة الدعم، مثل  .7

 وفروق الكالم. ،الكالم

 جعل البيئة اللغوية العربية غري الرمسيةج( 

 اسرتاتيجيات جلعل البيئة اللغوية غري الرمسية كما تلي :

 املوارد البشرية .8

 بيئة النفسية .2

 التحدثبيئة  .3

 طالبه.إىل اجتهد املدرس أن تتكالم اللغة العربية  .أ

 عربات اللغة العربية يف بيئة املدرسة. ثقف أن يستعملي    .ب

 يوم العريب وجود .ج

 بيئة املشاهدة .4

 بيئة السماعية .5

 السماعية -املشاهدة بيئة .6

 الفروق حمبة اللغة العربية .7
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 "" العريب األسبوع ممارس .8

 مركز التعليم الذايت .9

تعريف مهارة الكالم    .ج  

Keterampilan bahasa Arab sesungguhnya dapat dibedakan menjadi empat 

aspek, yaitu pertama istima’, kedua kalam, ketiga qiraah, dan keempat kitabah. 24 

 ترمجها:

مهارة اإلستماع، و  نقسم عن أربع املهارات وهي: األوىلتاللغة العربية  ةإن مهار        

مهارة الكتابة. ولكن هلذه الرسالة  ةمهارة القراءة، والرابع ةمهارة الكالم، والثالث ةالثاني

 أحبث عن مهارة الكالم.

  35.الكالم هو اللفظ املركب املفيد بالوضع

Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, 

keinginan atau perasaan kepada mitra bicara.21 

  ترمجها:

                                                           
22 Munir, Perencanaan  Sistem Pembelajaran  Bahasa  Arab Teori dan Praktek, 

(Yogyakarta: Idea Press, ۱۱۲۲), hlm. ۳6  

، )سورابايا: مكتبة حممد بن أمحد نيهان وأوالدة، منت اجلروميةحممد أبو عبد اهلل إبن داود الصنهاجى، 25       
 3(، ص 214

22 Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajaran  Bahasa  Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2188), hlm. 835 
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اصلة مهارة الكالم هي التطاعة الفظ األصوات األشعار أو النظق األلفاظ ملو         

إىل املخاطب. الشعور شتهاء واإل اآلراء وكاألفكار    

Kemahiran berbicara merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab. Berbicara merupakan sarana 

utama untuk  membina saling pengertian, komunikasi timbal balik, dengan 

menggunakan bahasa sebagai medianya.37 

 ترمجها:

 يف تعليم اللغة العربية.إحدى من مهارات اللغة اليت نبلغها مهارة الكالم هي 

 .باللغة ةوسيل تواصل، و الكالم يعين وسيلة األوىل ليبين  تفاهم

 األصوات أو الكلمات.باألفكار  لتعبريالناس  قدرة يالكالم ه ةمهار أما الكاتبة 

 .إىل املخاطب الشعور شتهاء واإل اآلراء وكملواصلة األفكار  واهلدف من ذلك 

Keterampilan berbicara pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu 

khitab dan muhadasah. Keterampilan berbicara pada dasarnya keterampilan 

produktif yaitu hasil proses dari pembelajaran beberapa bidang atau aspek Bahasa 

Arab. Untuk dapat mempunyai keterampilan berbicara dalam arti khitab bahasa 

arab dengan baik, diperlukan penguasaan bidang  nahwu, sharaf, mufrodat, uslub, 

dan wawasan kebudayaan yang memadai.  

Sedangkan untuk dapat memiliki keterampilan berbicara dalam arti 

muhadatsah yang baik tidak cukup dengan menguasai banyak mufrodat dan 

                                                           
27 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Maliki Press, 

3100), hlm. 021 
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materi materi seperti diatas, tetapi harus ditambah kemampuan istima’ dan fahmu 

almasmu’ dengan baik serta harus disertai dengan sistematika ungkapan yang 

fasih.22 

 ترمجتها:

 ىادثة. مهارة الكالم علاحملطاب و إىل نوعني، ومها اخلأما مهارة الكالم تنقسم 

باللغة العربية. مهارة  أوجوان بعض اجملال التعلم نتيجة لعملية هو ملهارة األنتاجية, أساسا

األستيعاب يف جمال النحو و الصرف  , حتتاج إىلةجيد اللغة العربية الكالم  مبعىن خطاب

 و املفردات و األسلوب و املعاين و فكرة الثقافة الكافية.

فهم اآلخر إىل يواحملادثة هي مهارة يف اعتبار ما خيطر يف قلب الشحص حىت 

مانتحدث عنه واحملادثة هي طريقة إلقاء مادة درس اللغة العربية بطريقة احملاورة, اما بني 

 و تلميذ أخر.أاملعلم وتالميذ 

 

 ف مهارة الكالماأهد .د

Secara umum keterampilan berbicara bertujuan agar para pelajar mampu 

berkomunikasi lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari. 

                                                           
22 Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Praktek, 

(Yogyakarta: Idea press, 3100), hlm 17 
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Secara baik dan wajar mengandung arti menyampaikan pesan kepada orang lain 

dalam cara yang secara sosial dapat diterima.39 

 ترمجها:

 ذينباللغة ال واتكلميالطالب أن يستطيع كي   هارة الكالممأهدف أن يف عام، 

 مبعىن تبلغ الرسالة إىل اآلخرين بطريق اإلجتماعي و املقبول. ،يدباجل مدراسته

 ةيف اللغة الثانية من مهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات الدراس و الكالم

 41اللغوية. وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين.

Menurut Abu Bakar, tujuan dari keterampilan atau kemahiran berbicara 

adalah sebagai berikut: 

0. Membiasakan murid bercakap-cakap dengan bahasa fasih. 

3. Membiasakan murid menyusun kalimat yang timbul dari dalam hati 

perasaannya dengan kalimat yang benar dan jelas. 

2. Membiasakan murid memilih kata dan kalimat, lalu menyusunnya dalam 

bahasa yang indah, serta memperhatikan penggunaan kata pada 

tempatnya.40 

 ترمجها:

 :التايلكما هارة الكالم م فاأهد، رأى أبو بكرأما 

                                                           
39 Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajaran  Bahasa  Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 3100), hlm.021 

 861( ص 8989، )الرباط: تعليم العرببة لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة عميد، 20 
21 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif  Pembelajaran  Bahasa  Arab, ( Yogyakarta: 

DIVA Press 3103), hlm. 99-011 
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 بطالقة. واتكلميل الطالبيلتزم   -8

من القلب واملشاعر مع مجل صحيحة  ؤوننشيجلعل اجلمل اليت  الطالبإلتزام  -2

 وواضحة.

إلختيار الكلمات والعبارات, مث وضعها يف اللغة اجلميلة, وانتباه عن  الطالبإلتزام  -3

 تركيبها.

تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم يقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل إىل  

 غريه عنه و أن يعرب الطالب عن اخلرب.مواقف يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم 
Secara umum latihan berbicara untuk tingkat pemula dan menengah  ialah 

agar siswa dapat berkomunikasi lisan secara sederhana dalam bahasa Arab. 

Kegiatan berbicara didalam kelas bahasa mempunyai aspek komunikasi 

dua arah, yakni antara pembicara dengan pendengarnya. Dengan demikian latihan 

berbicara harus terlebih dahulu didasari oleh: 

0. Kemampuan mendengarkan 

3. Kemampuan mengucapkan 

2. Penguasaan kosakata dan ungkapan yang memungkinkan siswa dapat 

mengkommunikasikan  maksud, perasaan, dan pikirannya. 42 

 ترمجها:

لطالب األول أو املتوسط يعين كي الطالب أن ف تدريب الكالم يف عام اأهد

 .اجليدباللغة العربية ب او تكلمي
                                                           

22 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat: 

9۱۱۱ ),  hlm. 841-839  
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أنشطة الكالم يف الفصل اللغوي عندها نواحيتان االتصاالت يعين املتكلم و 

 . فتدريب الكالم واجب بناء على:السامع

 القدرة ليستمع  .8

 القدرة لينطق  .2

 و افكاره.ه شعور و  مقصد معرفة املفردات و العربات اليت توّكل  .3

Berikut ini tujuan pembelajaran keterampilan berbicara berdasarkan 

tingkatnya, adalah: 
 

a. Tingkat pemula 

Untuk tingkat pemula, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara dapat 

dirumuskan bahwa peserta didik dapat: 

8. Melafalkan bunyi-bunyi bahasa 

2. Menyampaikan informasi 

3. Menyatakan setuju atau tidak setuju 

4. Menjelaskan identitas diri 

5. Menceritakan kembali hasil simakan atau bacaan 

6. Menyatakan ungkapan rasa hormat 

7. Bermain peran 

 

 

b. Tingkat menengah 

Untuk tingkat menengah, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara 

dapat dirumuskan bahwa peserta didik dapat: 

8. Menyampaikan informasi 

2. Berpartisipasi dalam percakapan 
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3. Menjelaskan identitas diri 

4.  Melakukan wawancara 

5. Bermain peran 

6. Menyampaikan gagasan dalam diskusi atau pidato 
 

c.    Tingkat yang paling tinggi 

Untuk tingkat yang paling tinggi, yaitu tingkat lanjut, tujuan pembelajaran 

keterampilan berbicara dapat dirumuskan bahwa peserta didik dapat: 

8. Menyampaikan informasi 

2. Berpartisipasi dalam percakapan 

3. Menjelaskan identitas diri 

4. Menceritakan kembali hasil simakan atau hasil bacaan 

5. Berpartisipasi dalam wawancara 

6. Bermain peran 

7. Menyampaikan gagasan dalam diskusi, pidato, atau debat.
43

 

 ترمجها:

 على الطبقات، كما تايل:ف تعليم مهارة الكالم اأما أهد

 مبتدئ درجة  -أ

 كون الطالب :ي أن للدرجة املبتدئةيهدف تعليم اللغة العربية 

 ينطق األلفاظ اللغة .8

 يوّصل اإلخبار .2

                                                           
22 Iskandarwassid, Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

PT.Remaja Rosdakarya, 3102),  hlm. 321-327 
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 يوّصل موافق أو غري موافق .3

 بنّي عن نفسهي .4

 أو مْقروئ ه عن شيء مسيعه ةبنّي الفكر ي .5

 حرتاميعربِّ اإل .6

 املسرحية .7

 املتوسطة درجة -ب

 كون الطالب :ييهدف تعليم اللغة العربية للدرجة املتوسطة أن 

 يوّصل اإلخبار .8

 يف احلوار تبعي .2

 يبنّي عن نفسه .3

 يعمل املراقبة .4

 املسرحية .5

 املتقدمدرجة  -ج

 كون الطالب :يأن  للمتقدميهدف تعليم اللغة العربية 

 يوّصل اإلخبار .8

 يف احلوار يتبع .2
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 يبنّي عن النفسه .3

 أو مْقروئ ه مسيعهيبنّي فكره عن شيء  .4

 املقابلة يف يتبع .5

 املسرحية .6

 اجلدل.فكرة يف املناقشة و اخلطبة و  عربِّ ت .7

 مرحلة في تعليم مهارة الكالمه. 
Tahapan-tahapan pembelajaran keterampilan berbicara ini dibagi menjadi 

tiga tingkatan, yaitu tahapan pada tingkat pemula, tingkat menengah dan tingkat 

lanjut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 
 

8.   Bagi tingkat mubtadi (pemula) 

a) Siswa diminta untuk belajar mengucapkan kata, menyusun kalimat dan 

mengungkapkan pikiran mereka secara sederhana. 

b) Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh 

siswa sehinga berakhir membentuk sebuah tema sempurna. 

c) Guru mulai melatih bicara yang memberikan pertanyaan-pertanyaan 

sederhana. 

d) Guru bisa menyuruh siswa menjawab latihan-latihan syafahiyah dengan 

melafalkan percakapan, atau menjawab pertanyaan yang berhubungan 

dengan isi teks yang telah siswa baca. 

 

2.  Bagi Tingkat Menengah 

a) Belajar berbicara dengan bermain peran. 

b) Berdiskusi dengan tema tertentu. 

c) Berbicara tentang peristiwa yang terjadi pada siswa. 
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d) Bercerita tentang informasi yang telah didengar dari televisi, radio, atau 

lain-lainnya. 

 

3.   Bagi tingkat atas. 

a) Guru memilih tema untuk berlatih berbicara. 

b) Tema yang dipilih hendaknya menarik, yang berhubungan dengan 

kehidupan siswa sehari-sehari.  

c) Tema harus jelas dan terbatas. 

d) Siswa dipersilahkan untuk memilih satu tema atau lebih sampai 

akhirnya siswa bebas memilih tema yang dibicarakan tentang apa yang 

mereka ketahui.44 

  ترمجها:

املبتدئ و الثانية  درجةالثالثة يعين األوىل  هاأقساممرحالت تعليم مهارة الكالم 

 املتقدم كما تايل: درجةاملتوسطة و الثالثة  درجة

 املبتدئ درجة .8

 الفكرة بسهل. واعربّ يالكلمة و ترتيب الكلمة و  وانطقيدرس الطالب لي (أ

 عطي املدرس األسئلة إىل الطالب الختار املوضوع الكميل.ي (ب

 سأل إليهم.يدّرب املدرس الطالب بطريق  (ج

 واجيبيلاحلوار أو  واشفهية بطريق تنطقالتدريبات لا واجيبيأمر املدرس الطالب ل (د

 .ئونقر يالسؤال عن النصُّ الذي 

                                                           
44 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Maliki Press, 

3100), hlm. 020-023 
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 املتوسطة درجة  .2

 .تعليم مهارة الكالم باحلوار (أ

 .يتبادل عن املوضوع (ب

 يقصُّ عن احلدوث نفسه. (ج

 .يقص الطالب اإلخبار الذي مسعهم من التلفاز و الراديو و غري ذلك (د

 مرحلة املتقدم  .3

 اختار املدرس املوضوع لتدريب مهارة الكالم (أ

 املوضوع جيدا الذي مناسب بأنشطة يومية  (ب

 دودحماملوضوع واضح و  (ج

 نتار الطالب املوضوع واحد أو أكثر و األخر اختار الطالب املوضوع الذيخي (د

 تريدين.

 درجةاملبتدئ و الثانية  درجةلثالثة أقسام يعين األوىل إن مرحالت تعليم مهارة الكالم

  السابق. ، كما يفاملتقدم درجةاملتوسطة و الثالثة 
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 الثالث فصلال 

 ميدان البحث
  الجامعة المحمدية بالمبانجوقاص  يمعهد سعد بن أبصورة عامة لل

  1026لتعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية عام الدراسي  

 

و الدراسات وقاص لتعليم اللغة العربية  يمعهد سعد بن أبب التأسيس تاريخ .أ

 بالمبانج اإلسالمية

العربية  املؤسسات التعليميةوقاص باملبانج أحد من  معهد سعد بن أيب

( وجملس AMCFوالدراسات اإلسلمية على االتفاق بني مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية )

مت مـ و  ٢٩٩١( تتصرف ىف اندونيسيا منذ سنة  AMCFحممدية مكتب مركزي. كانت )

وقاص  معهد سعد بن أيب جاكرتا. وأنشأ مركزها الرئيسيمـ ىف  ١٠٠١  ه عامأتنش

  4١.مـ ١٠٠٢ عامجبامعة احملمدية باملبانج 

ال تعمل من أجل الربخ و آسيا اخلريية هي مؤسسة خريية  ةمؤسسة مسلمي

ىف جاكرتا على العديد من املشاريع اخلريية يف مجيع أحناء السياسة ويقع مركزها الرئيسي 

                                                 

حممد ريزا إسكاندار )إدارة املعهد( يف يوم األربعاء، وقاص باملبانج مع  عهد سعد بن أيبوثيقة مب42 
   .١٠٢٢ يوليو ٢1 التاريخ
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باملركز الرئيسي للمؤسسة يف جاكرتا حيث كل إندونيسيا. وتوجد العديد من األقسام 

 ةقسم جماال معينا من األعمال اخلريية، وهناك أربعة أقسام رئيسية مبكتب املؤسسة الرئيسي

يف جاكرتا وهي: كفالة األيتام وإدارة دور األيتام، الرعاية الصحية، وبناء املشاريع اخلريية، 

اثة الطارئة يف حاالت الكوارث الطبيعية الدعوة والتعليم. وهناك أقسام أخرى مثل اإلغ

 .أخر واألعمال اخلريية وضحايا أعمال الشغب الطائفي، وكفالة الطلبة الفقراء

و الدراسات لتعليم اللغة العربية وقاص  يسعد بن أببمعهد  الجغرافي موقع .ب

 بالمبانج اإلسالمية

، باملبانجأولو  ٢1وقاص ىف الشارع جندرل أمحد ياىن  معهد سعد بن أيبموقع 

اجلنوبية، يبىن على األرض الذي مساحته حكرتا  ىاحملمدية باملبانج، سومطر باجلامعة 

 وقاص. معهد سعد بن أيبتقريبا حتت مؤسسة 

ملكان مناسبة ومطابقة وسهلة عند وصوله، إما للماشيني وأما للراكبني. ا وهذا

طرق و هو بعيد من  اسرتاتيجيةمواقع  قع يفيعملية التعليم ألنه اجليد لوهذا املكان 

    حىت يكون هذا املهعد مصيب لعملية التعليم. العامة
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 وقاص بالمبانج يسعد بن أب أهداف المعهدج. 

زيادة عدد العلماء املرشدين  :وقاص باملبانج سعد بن أيبمعهد  و أما أهداف

يف أمور الدين واملدرسني املؤهلني يف إندونيسيا عموما ويف املنطقة اليت يقع فيها املعهد 

خصوصا لكي يسامهوا بدورهم ىف حل املشاكل اإلجتماعية يف إندونيسيا أو منطقتهم 

 بتوفري التوجيه السليم لعامة الناس. 

 يلي:و أهداف أخرى للمعهد نذكرها فيما 

. تعليم اللغة العربية السليمة " لغة القرآن الكرمي " لإلندونيسيني خصوصا أولئك ٢

 من اجلامعات والكليات اإلسالمية بدون تعلم اللغة العربية. نرجو خيالذين 

. توضيح وتعليم الدراسات اإلسالمية األساسية الصحيحة " العقيدة " طبقا ١

 العربية ىف مجيع املراحل الدراسية. للقرآن الكرمي والسنة الشريفة باللغة

. تطبيق مبادئ اإلسالم األساسي يف التعليم بالنسبة للجنسني وبالتساوي ولكن 1

 منفصل.يف مكان و زمان 

 . توفري بيئة تعليمية سليمة للطالب ملواصلة تعليمهم بشكل أسرع وأفضل.4

عامل كامل  بتوفري الوسائلالذي فيه األهلية العالية،  اجلريفي . توفري نظام تعليمي ٥

 .املنهج و غري ذلك والكتب و ةاللغوية واملكتب

 حفظ القرآن الكرمي.و تعميم الربنامج . ترويج ٢
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 ملهعد.يف  اليت جيدا و متعاونابيئة  جعل. وضع من القواعد والنظم لغرض ٧

أمجل من اهلعاهد اخرى و جعل  سعد بن أىب وقاص باملبانجمعهد  و جعل .٨

  41. مثل اجليد ملعاهد يف إندونيسيا

باملبانج معهد سعد بن أىب وقاص جبامعة احملمدية حلصول األهداف املذكورة فتح 

نهج الدراسية العربية و بيئة التعليمية باملج تعليم اللغة العربية والدرسات اإلسالمية يربنامال

 .        يدةاجمل

  و المعلمات المعلمين أحوال .د

وقاص هم من املعلمني  عهد سعد بن أيباملعلمون واملعلمات الذين يدرسون يف امل

  .همواملعلمات املاهرين واملاهرات وهلم ختصييص لتعليم

تربيتهم يكاد املعلمون واملعلمات خيرجون من جامعة معروفة من  وهذا يظهر يف

اجلدول  قاهرة وغري ذلك. وملعرفة حالة املذكورة يفد الشرق األوسط كاملدينة، سودن، بال

 اآليت: 

 

 1الجدول    
 ١٠٢٢ وقاص بالمبانج يمعهد سعد بن أبأسماء المعلمين ب

                                                 

حممد ريزا إسكاندار )إدارة املعهد( يف يوم األربعاء، وقاص باملبانج مع  عهد سعد بن أيبوثيقة مب41 
 .١٠٢٢يوليو  1٢التاريخ 
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 الوظيفة الرتبية اآلخرية األمساء رقمال

  Lc، M.Ed  International Khartoum ،حبروم أمري .٢

Institute for Arabic 

Language Sudan 

 مدير املعهد 

 Lc، M.Pd.I Islamic University، أدي خبتيار .١

Madinah Munawarah 
 نائب مدير املعهد

 قسم النشاط  Lc ،MA  Lipia Jakarta Indonesia،مهادير .1

 Lc  ،M.Ed ،مناندار .4

 

International khartoum  

Institute for Arabic 

Language Sudan  

 قسم حتفيظ القرآن 

 Lc، عيسى سكدون .٥
Islamic Call College, 

Tripoli Libia 
 قسم الشؤون التعليمية 

 Lc،MA ،نور خالدين .٢
Institute Darul Hadits Al-

Hasania Rabat Marocco 
 قسم شؤون الطالب

   Lc، M.E.Sy ،نور أمحدي .٧
Al Azhar University 

Egypt 

 قسم شؤون املسكن

 Lc حممد زينوالدين نواوي، ٨ .
MA 

Islamic University 

Madinah Munawarah 

 قسم الدعوة

)إدارة املعهد( يف يوم  حممد ريزا إسكاندارمع  وقاص باملبانج أيبعهد سعد بن مبوثيقة  املراجع:

 .١٠٢٢يوليو  1٢األربعاء، التاريخ 

 وقاص عهد سعد بن أيباملالذين يدرسون يف  املعلمونجدول السابق   من

  .املعلم ٨ عددهمو  د الشرق األوسطجامعة معروفة من بالخيرجون من باملبانج 

 3الجدول 
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 1026 بالمبانجوقاص  يمعهد سعد بن أبأسماء المعلمات ب

 الوظيفة الرتبية اآلخرية األمساء الرقم 

 Lc ،M.Pd.I  Al Ahgaf University of، يسولسرت  .٢

Yaman 
 نائبة مدير املعهد 

 قسم الشؤون التعليمية  Lc Al Azhar University Egypt، يوحانا يإيف .١

 قسم النشاط  Lc، M.H.I  Al Azhar University Egypt  ،ريا أستينا .1

 قسم شؤون الطالبات Lc Al Azhar University Egypt ،سيت أمانة .4

 قسم شؤون املسكن Lc Al Azhar University Egypt  اتى،نور فطري .٥

 Lc Ez Zaituna University of نويف يوليانيت،  .٢

Tunisia  
 املكتبة  قسم

 املدرسة Lc Al Azhar University Egyptنا، مردي .٧

)إدارة املعهد( يف يوم  حممد ريزا إسكاندارمع  وقاص باملبانج أيبعهد سعد بن مباملراجع: وثيقة 

  .١٠٢٢يوليو  1٢، التاريخ األربعاء

 ٧باملبانج و عددهني  وقاص أيب عهد سعد بنات مباملعلم ،من جدول السابق

 .د الشرق األوسطمعروفة من بالمن جامعة  الرتبية اآلخرية املعلمة. و
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  اآلن كما ياي:مدير معهد سعد بن أيب وقاص من األول حىت حالو أما 

 4الجدول 
 مدير معهد سعد بن أبي وقاص بالمبانج أسماء

 عام الدراسي مساءاأل رقمال

 ١٠٠٨-١٠٠٢ Lc،  MAكسمان مراسكيت لوبيس،  .٢

 ١٠٠٩-١٠٠٨ Lc  أمحد عريف الدين، .١

 ١٠٢٠-١٠٠٩ Lc ،M.H.Iأبوزار،  .1

 حىت اآلن -١٠٢٠ Lc، M.Ed حبرم أمري، .4

، التاريخ معةيوم اجل ( يفمساعدة مكتب)رلت ويت باملبانج مع وقاص  أيبعهد سعد بن مبوثيقة  املراجع:

 .١٠٢٢أغسطوس   ٢١

 و الطالبات بالطال أحوال. ه

إىل ستة فصول،  ونيصل وقاص باملبانج عهد سعد بن أيبيف امل و الطالبات بالطال

. وينقسم إىل ستة فصول: التمهيدى، املستوى ١١1 و الطالبات بعدد الطال جمموع

كما األول أ، املستوى األول ب، املستوى الثاين، املستوى الثالث، و املستوى الرابع.  

 ياي:

 5الجدول 
 1026 وقاص بالمبانج يمعهد سعد بن أب و الطالبات بالطال أحوال
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 املستوى رقمال
 بالطال

 اجملموع
 طالبات طالب

 4٢ ١1 ٢٨ يالتمهيد .٢

 ٥١ ١1 ١٩ األول أ .١

 41 ١٠ ١1 األول ب .1

 ١٨ ٢٢ ٢١ الثاين .4

 1٧ ١١ ٢٥ الثالث .٥

 ١١ ٢٠ ٢١ الرابع .٢

 ١١1 ٢٢4 ٢٠٩ الكلياجملموع 

)إدارة املعهد( يف يوم  حممد ريزا إسكاندارمع  وقاص باملبانج أيبعهد سعد بن مباملراجع: وثيقة 

 .١٠٢٢يوليو  1٢األربعاء، التاريخ 

وقاص  أيبسعد بن  مبعهد ب و الطالباتعدد الطال جمموع ،من جدول السابق

 .١٠٢٢عام الدراسي  ٢٢4و الطالبات  ٢٠٩يعين عدد الطالب  ١١1  باملبانج

  وقاص بالمبانج أبيسعد بن  بمعهد اتالموظف أحوال س.
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 ما يتعلق ىف عملية التعليم مباشرة، ولذلك علينا أن ننظر يتاملوظفة هي األفراد ال

 إىل اجلدول اآليت:

 6الجدول 
  1026 وقاص بالمبانج يمعهد سعد بن أبب اتالموظف أحوال

 الوظيفة الرتبية اآلخرة األمساء الرقم

 املعهد إدارة S.Sos STIA Satya Negara، حممد ريزا إسكاندار .٢

 مساعد مكتب باملبانجاجلامعة رادين فتاح  SS، ك ج س. خيدير .١

 مساعدة مكتب باملبانجاجلامعة رادين فتاح  M.Pd..I ، رلت ويت .1

 مساعد مكتب باملبانجاجلامعة رادين فتاح  ذكري .4

 ساعي املكتب املدرسة العالية هادي سفرت .٥

 ساعي املكتب املدرسة العالية امسعيل حجر .٢

 ساعي املكتب املدرسة العالية حممد ارشم شفعي .٧

 

 ساعي املكتب املدرسة العالية حندرى سكىت لبس .٨

تصال إىل...إ  
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)إدارة املعهد( يف يوم  حممد ريزا إسكاندارمع  وقاص باملبانج أيبعهد سعد بن مباملراجع: وثيقة 

 .١٠٢٢يوليو  1٢األربعاء، التاريخ 

و  .٢1سعد بن أيب وقاص باملبانج عدد موظفات املعهد  أن من جدول السابق

  عليهم من تربية اآلخرة املختلفة.

  لوسائلا أحوال  .و

 مبعهد سعد بن أيب وقاص باملبانج كما تاي: وسائل
 

 

 

 7الجدول 

 حارس األمن املدرسة العالية خبتري .٩

 حارس األمن باملبانججامعة احملمدية  حرند .٢٠

 حارس األمن املدرسة العالية فرس مننط .٢٢

 البستاين املدرسة العالية مهد .٢1

٢متصل اجلدول   
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 1026 وقاص بالمبانج يمعهد سعد بن أبالوسائل ب أحوال

 البيان العدد والبنية التحتيةاملرافق أنواع  رقمال

 جيد ٢ الديوان .٢

 ةجيد ٢ غرفة مدير املعهد .١

 ةجيد ٢ غرفة املدرسة .1

 ةجيد ٢ غرفة الفصول .4

 ةجيد ٢ غرفة هيئة املؤسسة الطلبة .٥

 ةجيد ٢ غرفة املعمل .٢

 ةجيد ٢ غرفة التنظيم .٧

 ةجيد ٢ املكتبة .٨

 جيد ٢ املسجد .٩

 جيد ٢ لبامسكن الط .٢٠

 جيد ٢ مسكن الطالبة .٢٢

 جيد ١ احلمام للمديرسة .٢١

تصال إىل...إ   
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)إدارة املعهد( يف يوم  حممد ريزا إسكاندارمع  وقاص باملبانج أيبعهد سعد بن مباملراجع: وثيقة 

 .١٠٢٢يوليو  1٢األربعاء، التاريخ 

 باملبانج من جدول السابق، فتخلص الباحثة أن الوسائل مبعهد سعد بن أيب وقاص

 جيد.

 وقاص بالمبانج يمعهد سعد بن أبب عملية التعليم .س

 :  وقاص باملبانج عهد سعد بن أيبامل يف التعليمعملية 

 جيد ٥ احلمام للطالبة .٢1

 جيد ٢ املطعم .٢4

 جيد ٢ امليدان .٢٥

 ةجيد ٢ حمطة حارس األمن .٢٢

 جيد ٢٠ الكمبيوتر .٢٧

 ةجيد ٧ السبورة ٢٩.

 جيد ١٠٠ الكرسي .١٠

٧متصل اجلدول   
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 امج الدراسةنالبر  .٢

 عهد سعد بن أيبىف املتنفيذ تعليم اللغة العربية و الدراسات اإلسالمية 

 تكون من الربامج كما يلي:يوقاص باملبانج 

التمهيدي: هذه املرحلة تزويدة للطالب ليقدروا على االلتحاق مبرحلة اإلعداد  .أ

املراحل الدراسية يف املهعد. يدرس الطالب يف هذه املرحلة فصال اللغوي بداية 

 دراسيا كامال أو تقريبا نصف السنة الدراسية.

اإلعداد اللغوي: مرحلة اإلعداد اللغوي بداية املراحل الدراسية يف املهعد ويدرس   .ب

 .فيه الطالب سنتني دراستني أو أربع املستويات

 44حتفيظ القرآن.  .ج

 أوقات الدراسة .١

وقاص باملبانج  عهد سعد بن أيبمبتعليم اللغة العربية و الدراسات اإلسالمية   

و الفرتة ( ٢١.٠٥ -٠٧.1٠الساعة ) تنقسم إىل فرتتني، الفرتة الصباحية للطالبات يف

من يوم ويف كل األسبوع مخسة أيام ( ٢٨.٠٥ -٢1.1٠الساعة ) يف املسائية للطالب

ة مخسون دقيقة مع فرتة التبادل بني احلصة إىل اإلثنني إىل يوم اجلمعة. و يف كل حص

                                                 
حممد ريزا إسكاندار )إدارة املعهد( يف يوم األربعاء، وقاص باملبانج مع  عهد سعد بن أيبوثيقة مب44

   .١٠٢٢يوليو  ٢1التاريخ 
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احلصة األخرى مخسة دقائق. واإلسرتاحة قدر عشرون دقيقة وخاص يف يوم اجلمعة، 

اإلسرتاحة تكون مخس عشرة دقيقة مع حذف فرتة التبادل بني احلصة إىل احلصة 

 األخرى.

 جمتخر آفاق لل .1

من املعهد مواصلة دراستهم يف جامعة حممدية يف  نميكن للطالب الذين خترجو 

 الطالب يف ونأي مكان يف قسم الرتبية أو الشريعة أوالدعوة أواألدب العريب. ويدخل

إلعداد  ناملستوى املناسب هلم حبسب املرحلة اليت خترجوا منها املهعد، إن كانوا قد خترجو 

 االتفاق بني مؤسسة مسلمي اللغوي فإهنم يدخلون مباشرة ىف املستوى اخلامس ألن مت

درس اللغة م واو يستطيع الطالب أن جيعلآسيا اخلريية وجملس حممدية مكتب مركزي. 

  العربية و علوم اإلسالمية يف املعهد أو مدرسة املتوسطة.

 8الجدول 
  1026 معهد سعد بن أبي وقاص بالمبانجمن المتخرجين  و الطالبات طالب

 عام الدراسي الرقم
 الطالب

 اجملموع
 طالبات طالب

١٠ ١٠ - ١٠٠٧ .٢ 
٨ ١٠٠٨ .١ 1٢ 1٩ 
1. ٢ ٢٢ ١٠٠٩4 ٨٠ 

تصال إىل...إ   
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4. ٢٥ ١٠٢٠ 1٢ 4٢ 
٢٢ ١١ ١٠٢٢ .٥ 11 
١٥ ١٠٢١ .٢ 11 ٥٨ 
١٠٢ .٧1 ١٩ ١٠ 4٩ 
١٠٢ .٨4 ٢1 ١٥ 1٨ 
٢٨ ١٠٢٥ .٩ 4٥٩ ٢ 

.١ ١٠٢٢ ٢٠1 ٥٠ ١٧ 

 4٧١ 1٢١ ٢٢٠ اجملموع الكلي
)إدارة املعهد( يف يوم  حممد ريزا إسكاندارمع  وقاص باملبانج عهد سعد بن أيبمباملراجع: وثيقة 

 .١٠٢٢يوليو  1٢األربعاء، التاريخ 

طالب و الطالبات املتخرجني من معهد سعد بن أيب وقاص باملبانج  ،من جدول السابق

من  1٢١من الطالب و  ٢٢٠يعين  4٧١عددهم  ١٠٢٢حىت  1٠٠٧من السنة 

 الطالبات.

 المنهج الدراسي .4

منهج وقاص تابعا لل عهد سعد بن أيبملا هيكون املنهج الدراسي الذي نفيذ

وهو  ،(LIPIA)قه معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا اندونيسيا بالدراسي الذي يط

 ٨متصل اجلدول 
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منهج سلسلة تعليم اللغة العربية الذي أصدرته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ) 

 اململكة العربية السعودية (. يفصيل املنهج الدراسي فيما يلي: 

 9الجدول 
وقاص  يمعهد سعد بن أبفى ال  تعليم اللغة العربية و الدراسات اإلسالميةمنهج 

 بالمبانج

 املواد الدراسية
 تكملي ) املستوى ( إعداد اللغوي ) املستوى ( 

 الثاين األول الرابع الثالث الثاين األول متهيدي

اللغة 

 العربية

 - - - - ٢ ٢ ٨ تدريبات اللغوية

 - - ١ 1 ١ ١ 1 تعبري حترير

 - - 1 1 4 4 ١ تعبري شفوي

 - - ١ 1 ٢ ٢ 4 القراءة

 - - - ٢ - ١ ١ الكتابة

 - - - - - 1 ١ األصوات

 1 1 1 4 - - - القواعد )النحو والصرف(

 1 1 1 ١ - - - األدب 

 ١ ١ 1 - - - - البالغة

 1 1 - - - - - املهارات اللغوية

 ١ ١ - - - - - التعبري للتكملي

 

تصال إىل...إ  
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العلوم 
 الشرعية

 - - - - - - ١ القرآن والتجويد
 ١ ١ ١ 1 1 ١ - القرآن والتفسري

 1 1 ١ ١ ١ - ١ احلديث
 ١ ١ ٢ ٢ - - - التوحيد

 1 1 ٢ ٢ - - - الفقه
 - - ٢ - - - - أصول الفقه

 ١ ١ ٢ ٢ - - - تاريخ اإلسالم
 - - ٢ ٢ - - - الثقفة

 ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ جمموعة الساعة

 ٢٠ ٢٠ ٢1 ٢١ ٧ ٧ ٨ جمموعة املواد

)إدارة املعهد( يف يوم  حممد ريزا إسكاندارمع  وقاص باملبانج عهد سعد بن أيبمباملراجع: وثيقة 

 .١٠٢٢يوليو  1٢األربعاء، التاريخ 

سلسلة  هو مبعهد سعد بن أيب وقاص بلمبانج منهج  من جدول السابق، ان

اململكة  تعليم اللغة العربية الذي أصدرته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية )

 .العلوم الشرعية و اللغة العربية يعين (العربية السعودية

 ٩متصل اجلدول 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

 وقاص بالمبانج يسعد بن أب معهدمستوى الثالث  لطالبات العربية بيئة .أ

 تإستخدم ،وقاص باملبانج سعد بن أيب معهدالعربية ملعرفة حالة البيئة 

األجوبة  4تكون من  هاو كل سئاتاأل 01 ةالكاتب تفجعل ،ستتتا اإلبطريقة  ةالكاتب

و  4( بنتيجة   دائما)  األسئلةاألجوبة من  تإذا كان و أحيانا و ال (,دائما و تقرارا ) 

 األسئلةاألجوبة من  تو  إذا كان 3( بنتيجة تقرارا) األسئلةاألجوبة من  تإذا كان

 .0 بنتيجة (ال) األسئلةاألجوبة من  تإذا كان و 2)أحيانا ( بنتيجة 

وقاص  سعد بن أيب معهدالعربية البيئة عن حالة  اإلستتتا احلساب نتائج  تكان

 لي:تكما   باملبانج

 

 

 

16 
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 01 الجدول

 وقاص بالمبانج يسعد بن أب معهدالعربية البيئة حالة  عن الحساب اإلستفتاءنتائج 

 رقم اسم قيمة اإلستتتا 

 0 ريستايت 33

 2 سيت نور حلمة 33

 3 صاحلة 22

 4 ليذا فراتيوى 32

 2 أمينة  30

 6 سيت أرفيكا 22

 7 رمحاوايت 30

 8 ديكا يونارا 30

 2 كورنيا كوما ساري 22

02  01 إيين أغسطينا 

 00 إنوك إنيس كورنياوايت 30

 02 سوريا فربياانا  32

 03 إيكا واالن سافطري  22

 04 مليسا أيو ولنداري 22

 02 نور سكينة أنيسة 28

الرمحة فاحتة 30  06 

تصال إىل...إ  
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 22 ديسي أماليا 07
 30 نوفا ديوي أنتيكا 08
 22 أيو فطرياين 02
 24 ريارينيت 21
 34 سيت نور حسنة 20
 22 ريا افريانا 22

 

 ار كما تلي:ت التوزيع الك لك البيانات تقّسم الباحثة إىل جدولتل

  00 الجدول

  عن البيئة اللغوية اتتوزيع التكرار األجوبة الطالب

وقاص بالمبانج يسعد بن أب معهد  

‘ف ك ك‘2 ف. ك‘2 ‘ك   فاصلة ف ك 
3 0 3 +0  34 3 33-32  

1 1 1 1 30 8 31-32  

4 0 -4  -0  28 4 27-22  

06 4 -8  -2  22 4 24-26  

27 2 -2  -3  22  3 20-23  

∑ = 12   ∑ =  − 80 22ن=       

  01متصل اجلدول 
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 لتحديد المعد   .أ

(
∑  ‘ك ف   

ن
 0= م م +‘فا   (

(
−08
22 )  3  +30 = 

(
−24
22 ) + 30 =   

  (42،2-+) 30   = 

  22،28= 

 تحديد االنحراف المعياري .ب

√
  2  ‘ك ف∑

ن
−  (

∑  ‘ك ف

ن
)
2

  ع0 =  فا 

√05

22
−  (

−81

22
)
2

 3  =  

√2، 27 −  (−1، 80)
2

  3 = 

√2، 30 − 1، 6260  3 = 

√0، 6032   3 = 
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0،27 × 3 = 

80،3  = 

 تقس م الفصيلة العالية المتوسطة و المنخفضة .ج

حتديد الباحثة فصيلة العالية مث  االحنراف املعياريبعد تعريف املعّدل و 
 املتوسطة و املنختضة، و هي:

 ع(0) 0+ 0= م          العالية

 = 22،28  +0 (80،3 ) 

 =  22، 28 +80،3 

 =36،32 

 =32 

 إىل األعلى 32= 

 ع(0) 0+ 0ع( إىل م0) 0 -0= م املتوسطة

 (3 ،80) 0 - 28 ،22ع( =  0) 0 -0م

 =22، 28 - 80، 3 

 =74 ،24 

 =22 
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 (3 ،80) 0+  28 ،22ع( =  0) 0+ 0م

 =22، 28  +80، 3 

=36، 32 

 30إىل  22صارت املتوسطة هي بني  

 (380،) 0 -28 ،22=   ع( 0) 0 -0املنختضة م

 =22، 28- 80، 3 

 =74 ،24 

 إىل األدىن 24= 

 01 الجدول

 وقاص بالمبانج يسعد بن أب معهدالعربية البيئة حالة  مئوية نتائج البيانات عن

 ئويةامل التكرار قيمة التاصلة التاصلة رقمال

 %23 2 34 - 32 العالية .0

 %22 03 30 -22 املتوسطة .2

 %08 4 24-20 املنختضة .3

 %011 22ن=    
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سعد بن أىب وقاص  معهدالعربية البيئة حالة  نتائجمن اجلدول السابق أن 

 املتوسطةمن فصيلة و  %23( 34– 32)من فصيلة العالية بالقيمة التاصلة   باملبانج

-20)بالقيمة التاصلة  املنختضةمن فصيلة و  %22( 30 -22)بالقيمة التاصلة 

 املتوسطة. وقاص باملبانج سعد بن أيب معهدالعربية البيئة حالة . و أّن 08%( 24

 بن أبي وقاص بالمبانجسعد  معهدالطالبات مستوى الثالث مهارة الكالم  .ب

سعد بن أيب وقاص  معهد الطالبات مستوى الثالثمهارة الكام ملعرفة 

 مباشرة إىل األسئات 01 ةالكاتب تفجعل ،اإلختباربطريقة  ةالكاتب تإستخدم باملبانج،

إذا   (,مقبولو جيد جدا و جيد و ممتاز ) الثمن 4باحلوار و كلها تكون من  تاالطالب

جيد ) األسئلةاألجوبة من  تو إذا كان 4( بنتيجة  ممتاز) األسئلةاألجوبة من  تكان

األجوبة  تإذا كان و 2( بنتيجة جيد) األسئلةاألجوبة من  تو  إذا كان 3( بنتيجة جدا

 .0 بنتيجة (مقبول) األسئلةمن 

سعد  معهدالطالبات مستوى الثالث  مهارة الكامكان نتائج احلساب عن 

 كما تلي:  وقاص باملبانج بن أيب
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 03الجدول 

سعد بن  معهد الطالبات مستوى الثالث مهارة الكالمعن اإلختبار نتائج الحساب 
 وقاص بالمبانج يأب

ختبارقيمة اإل  رقم اسم 

 0 ريستايت 38

 2 سيت نور حلمة 37

42  3 صاحلة 

 4 ليذا فراتيوى 32

 2 أمينة  33

 6 سيت أرفيكا 27

 7 رمحاوايت 32

 8 ديكا يونارا 31

 2 كورنيا كوما ساري 31

03  01 إيين أغسطينا 

43  00 إنوك إنيس كورنياوايت 

 02 سوريا فربياانا  38

 03 إيكا واالن سافطري  34

 04 مليسا أيو ولنداري 22

 02 نور سكينة أنيسة 28

تصال إىل...إ  
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 22 فاحتة الرمحة 06
 38 أمالياديسي  07
 32 نوفا ديوي أنتيكا 08
 37 أيو فطرياين 02
 31 ريارينيت 21
 33 سيت نور حسنة 20
 36 ريا افريانا 22

 

 ار كما تلي:ت التوزيع الك لك البيانات تقّسم الباحثة إىل جدولتل

  04 الجدول
 الطالبات مستوى الثالث مهارة الكالمعن  اتتوزيع التكرار األجوبة الطالب

وقاص بالمبانج يسعد بن أب معهد  
‘ف ك ك‘2 ف. ك‘2 ‘ك   فاصلة ف ك 

42  4 02 +2  73  6 36 - 38  

2 0 2 +0  43  2  33 - 32  

1 1 1 1 30 6  31 - 32  

4 0 -4  -0  28 4 27 - 22  

4 4 -2  -2  22 0 42- 26  

∑ = 37  ∑ 22ن=    00 =   

  03متصل اجلدول 
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 لتحديد المعد   .أ

(
∑  ‘ك ف   

ن
 0م  = م+‘فا   (

(
88

22
)  3  +03 = 

(
33

22
) + 30 =   

  2،0 + 30  = 

2،32  = 

 تحديد االنحراف المعياري .ب

√
  2  ‘ك ف∑

ن
−  (

∑  ‘ك ف

ن
)
2

 ع 0 =  فا 

√33

22
−  (

88

22
)
2

 3  =  

√0، 68 −  (1،2)
2

  3 = 

√0، 68 − 1، 22  3 = 

√0، 43   3 = 
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02 ،0× 3 = 

27،3 = 

 تقس م الفصيلة العالية المتوسطة و المنخفضة .ج

مث حتديد الباحثة فصيلة العالية  االحنراف املعياريبعد تعريف املعّدل و 
 املتوسطة و املنختضة، و هي:

 ع(0) 0+ 0العالية          = م

 = 2 ،32  +0 (27 ،3 ) 

  = 2   ،32 +27 ،3 

 =17، 36 

 إىل األعلى 36 =

 ع(0) 0+ 0ع( إىل م0) 0 -0املتوسطة = م

 ( 327،) 0 - 32، 2= ع( 0) 0 -0م

 =2 ،32- 27،3 

 =23،28 

= 22  
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 ع(0) 0+ 0= م   ع(0) 0+ 0م

  =2 ،32  +0 (27،3 ) 

   =2 ،32 +27،3 

 =17،36 

 =36 

 32 إىل 22صارت املتوسطة هي بني  

 ( 3، 27) 0 - 32، 2=     ع(0) 0 -0م      املنختضة

   =2   ،32- 27 ،3 

  إىل األدىن 28 ، 23= 

 05الجدول 

 وقاص بالمبانج يسعد بن أب معهدالعربية البيئة حالة  مئوية نتائج البيانات عن

 ئويةامل التكرار قيمة التاصلة التاصلة رقم
 % 72 6  38 - 36 العالية  .0
 % 22 03 32 -22 طةاملتوسّ  .2
 % 40 3  82-24 املنختضة .3

 %011 22ن=  
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الثالث معهد مهارة الكام الطالبات مستوى  من اجلدول السابق أن نتائج

و  %27( 38 - 36)من فصيلة العالية بالقيمة التاصلة   سعد بن أىب وقاص باملبانج

 املنختضةمن فصيلة و  % 22( 32 -22)بالقيمة التاصلة  املتوسطةمن فصيلة 

 معهدالثالث  مهارة الكام الطالبات مستوى. و أّن %04( 28-24)بالقيمة التاصلة 

 طة.املتوسّ  سعد بن أىب وقاص باملبانج

سعد بن  معهدب مستوى الثالثتأثير بيئة العربية على مهارة الكالم الطالبات  .ج

 أبي وقاص بالمبانج

 البحث يف هذا البحث كما تلي:كانت فروض 

 عاقة بني بيئة اللغة العربية على مهارة الكام  وجدت :    (أه فروض البديلة ) -۱

 سعد بن أيب وقاص باملبانج. عهدمب مستوى الثالثلطالبات ا

عدم عاقة بني بيئة اللغة العربية على مهارة الكام  يوجد فروض الصترية )هؤ(: -۲

 سعد بن أيب وقاص باملبانج. عهدمب مستوى الثالثلطالبات ا

 عهدمب مستوى الثالثتأثري بيئة العربية على مهارة الكام الطالبات لتحديد عن 

 :  ) xyr (باستخدام الصيغإلمتحان البحث  سعد بن أيب وقاص باملبانج
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rxy= 

∑ ن ∑) −ي ك ∑)(ك (ي

ن}√ ∑ ك
2
−(∑ (ك

2
ن}{ ∑ ي

2
−(∑ (ي

2
}

 

 :مبعايري اإلمتحان

 مقبول. أاؤ مرفوض و هفهت  ر ≤ oرإذا، 

 مرفوض. أفهاؤ مقبول و ه تر ≥ oرو إذا، 

 06الجدول 

سعد بن أبي وقاص  معهدب مستوى الثالثالطالبات  اإلختبارو اإلستفتاء نتيجة 
 بالمبانج

 2ي  2ك ك ي ي ك اسم رقم

 0444 0182 0224 38 33 ريستايت 0

 0362 0182 0220 37 33 سيت نور حلمة 2

 

 

276 622 611 42  3 صاحلة 22 

تصال إىل...إ  

  06متصل اجلدول 
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 4 ليذا فراتيوى 32 32 0021 0124 0222

 2 أمينة 30 33 0123 260 0182

 6 سيت أرفيكا 22 27 783 840 722

 7 رمحاوايت 30 32 222 260 0124

 8 ديكا يونارا 30 31 231 260 211

 2 كورنيا كوما ساري 22 31 661 484 211

260 440 620 03  01 إيين أغسطينا 20 

0026 260 0124 43 يتإنوك إنيس كورنياوا 30   00 

 02 سوريا فربياانا 32 38 0206 0124 0444

 03 إيكا واالن سافطري 22 34 821 622 0026

 04 مليسا أيو ولنداري 22 22 722 622 840

 02 نور سكينة أنيسة 28 28 784 784 784

 06 فاحتة الرمحة 30 22 822 260 840

 07 ديسي أماليا 22 38 0012 840 0444

تصال إىل...إ  06متصل اجلدول    
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 08 نوفا ديوي أنتيكا 30 32 222 260 0124

فطرياينأيو  22 37 0173 840 0362  02 

 21 ريارينيت 24 31 721 276 211

 20 سيت نور حسنة 33 33 0182 0182 0182

 22 ريا افريانا 22 36 722 484 0124

23282 08248 21231 702 628 =  Ʃ  

rxy=  

∑ ن ∑) −ي ك ∑)(ك (ي

ن}√ ∑ ك
2
−(∑ (ك

2
ن}{ ∑ ي

2
−(∑ (ي

2
}

 

=
22 × 21231 −  (628) × (702)

√{22 × 08248 − (628)2}{22 × 23282 − (702)2}
 

 = 
420661 −442121

√(410426−324384)(202328−200222)
 

=
2641

√(7172)(0033)
 

=
2641

√8102276
 

=
2641

2831,6
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= 1,23 

درجة فإستخدام  ت ر، لتقرير الثمن  تر بنسبة إىل الثمن    oرالثمن  
 ": راملتقبل مع جدول القيمة "

 ر ن -= ن فد 

 =22-2 

 =21 

، فتحصيل :12درجة املستقّل   

 الرتبة الكبري ة 2% ر ت = 423، 1

 1،237 =   ت ر %0 ةالرتبة الكبري 

طرف  يف و % 2طرف املعىن  يف ترأكرب من  oر الثمن علمناعلى احلساب املذكور 

 423 ,1  <1,23> 237 ,1 كما تايل:  .% 0املعىن 

 الكامهارة معلى  العربية علمنا اهنا توجد تأثري البيئةعلى احلساب املذكور 

فهؤ مرفوض و هأ  تلكول سعد بن أيب وقاص باملبانج معهدمستوى الثالث  الباتلط

 لية. اع او تأثريه مقبول.
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 الخامس فصلال

 قترحاتملا نتائج البحث و

 نتائج البحث .أ

اإلستفتاء بطريقة  وقاص باملبانج سعد بن أيب معهدالعربية البيئة أن حالة  .1

مستوى  اتبللطا العربيةالبيئة  حالة نأومن هنا عرفنا  %95بنتيجة متوسطة 

 متوسطة.  باملبانجوقاص  سعد بن أيب معهدالثالث 

  جوقاص باملبان سعد بن أيب دعهمبمستوى الثالث  الباتلط الكالممهارة أن  .2

مستوى  الباتلط الكالم مهارة نأو من هنا عرفنا .  %95  بنتيجة متوسطة 

  متوسطة.  جسعد بن أيب وقاص باملبان دعهمبالثالث 

سعد  عهدمبمستوى الثالث  باتلاالط مالكالمهارة  ىعل العربيةالبيئة  تأثريتوجد  .3
 كما تايل:  ت رأكرب من  oرو تأثريها عالية.  ،بن أىب وقاص باملبانج

0, 323<0953>0, 935  
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  المقترحات .ب

 اللغة العربية يتطور الوسائل تعليم ن أ وقاص باملبانج سعد بن أيبملعهد  .1

 .وقاص باملبانج سعد بن أيبخصوصا يف مهارة الكالم  الطالب مبعهد 

مبعهد الطالب الكالم هارة ملرتقية األساتذات لتطبق طريقة التعليم اجليدة نرجوا   .2

 .وقاص باملبانج سعد بن أيب

اللغة  لتطبيق و  الكالم اللغة العربيةهارة ملرتقية نرجوا الطالب أن تدرس باجليدة  .3

 العربية يف بيئة العربية و يف اهليئة اإلجتماعية.
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 المبانجسعد بن أبي وقاص ب معهد الطالبات مستوى الثالثأسماء 
6102 

 

 

مالرق اإلسم     

 9 ريستايت 93 سوريا فربيانا

 3 سيت نور حلمة 92 إيكا واالن سافطري

 2 صاحلة 94 مليسا أيو ولنداري

 4 ليذا فراتيوى 92 نور سكينة أنيسة

 2 أمينة 9٩ فاحتة الرمحة

 ٩ سيت أرفيكا 99 ديسي أماليا

أنتيكا نوفا ديوي  9 رمحاوايت 99 

 9 ديكا يونارا 91 أيو فطرياين

 1 كورنيا كومال ساري 30 ريارينيت

 90 إيين أغسطينا 39 سيت نور حسنة



 99 إنوك إنيس كورنياوايت 33 ريا افريانا

 

Alat Pengumpul Data (APD) 

Pedoman Observasi 

Objek  observasi di Ma’had Saad bin Abi Waqqash Palembang 

1. Penerapan Biah Al-Arabiyyah. 

a. Proses pembelajaran di dalam kelas. 

b. Penerapan Biah Al-Arabiyyah di lingkungan formal. 

c. Proses penerapan Biah Al-Arabiyyah dilingkungan informal. 

2. Keadaan mahasiswa dalam lingkungan Biah Al-Arabiyyah. 

a. Proses interaksi Biah Al-Arabiyyah antara  pengajar dan mahasiswa. 

b. Peran tenaga pengajar dalam penerapan Biah Al-Arabiyyah. 

c. Keadaan mahasiswa dalam penerapan Biah Al-Arabiyyah di 

lingkungan formal (kelas). 

d. Keadaan mahasiswa dalam penerapan Biah Al-Arabiyyah  

dilingkungan formal dan informal (diluar kelas). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedoman Dokumentasi 

1. Profil Ma’had Saad bin Abi Waqqash Palembang. 

a. Sejarah berdiri Ma’had Saad bin Abi Waqqash Palembang. 

b. Letak geografis 

c. Visi dan misi 

2. Keadaan  tenaga pengajar dan  staf  administrasi  Ma’had  Saad  bin Abi 

Waqqash Palembang. 

a. Nama direktur pimpinan Ma’had  

b. Nama-nama tenaga pengajar. 

c. Staf administrasi dan  karyawan. 

3. Keadaan Mahasiswa. 

a. Jumlah kelas 

b. Jumlah Mahasiswa 

c. Jumlah lulusan Ma’had 

4. Sarana dan prasarana. 

a. Kantor 

b. Ruang belajar 

c. Perpustakaan 

d. Laboraturium bahasa 

 

 

 

 

 

 



 

 

Angket Penelitian  

    

1. Apakah pada saat pelajaran berlangsung ustadzah menggunakan bahasa Arab? 

A.selalu     B.sering  C. Kadang-kadang  D.Tidak 

2. Apakah lingkungan berbahasa Arab berpengaruh terhadap pemahaman anda 

tentang pelajaran? 

A.selalu     B.sering  C. Kadang-kadang  D.Tidak 

3. Apakah  anda menggunakan bahasa Arab dalam berkomunikasi dengan teman? 

A.selalu     B.sering  C. Kadang-kadang  D.Tidak 

4. Apakah anda menggunakan bahasa arab dalam berkomunikasi dengan 

ustadzah? 

A.selalu     B.sering  C. Kadang-kadang  D.Tidak 

5. Apakah keadaan  lingkungan berbahasa telah mendukung untuk berkomunikasi 

dengan bahasa Arab? 

A.selalu     B.sering  C. Kadang-kadang  D.Tidak 

6. Apakah anda berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab dalam 

berkomunikasi diluar kelas? 

A.selalu     B.sering  C. Kadang-kadang  D.Tidak 

7. Apakah lingkungan berbahasa telah memberikan motivasi bagi anda untuk 

berbicara dengan bahasa Arab? 

A.selalu     B.sering  C. Kadang-kadang  D.Tidak 

8. Apakah anda nyaman berada  dalam lingkungan berbahasa? 

A.selalu     B.sering  C. Kadang-kadang  D.Tidak 

9. Apakah  para ustadzah memberikan pengaruh yang besar terhadap aktifitas 

anda dalam berbahasa Arab? 

A.selalu     B.sering  C. Kadang-kadang  D.Tidak 



11. Apakah lingkungan berbahasa mempunyai pengaruh terhadap kemahiran anda 

berkomunikasi dengan bahasa Arab? 

A.selalu     B.sering  C. Kadang-kadang  D.Tidak 

 السؤال مهارة الكالم:

 ما جنسّيتك؟ -9

 أين تقع بالدك؟ -3

  كيف رأيك عن إندونيسيا؟ -2

 ما عاصمة بلدك؟ -4

 من رئيس اجلمهورية إندونيسيا؟ -2

 كيف دولة إندونيسيا اآلن؟ -٩

 املدينة تسكن ؟يف أي  -9

 أذكري بعض املرافق العامة فيها؟ -9

 كيف املواصالت فيها؟ -1

 !إشرحي مدينتك و عاصمة بلدك؟الفرق بني ما  -90

 

 

 

 

 

 



 

 

 

سعد بن أبي وقاص  معهدالعربية البيئة عن حالة  نتائج الحساب اإلستفتاء
  6102 بالمبانج

 جمموعة
اإلستفتاءالسؤال   

 رقم سماإل
90 1 9 9 ٩ 2 4 2 3 9 

 9 ريستايت 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 22

 3 سيت نور حلمة 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 22

 2 صاحلة 4 3 3 3 3 9 2 2 2 2 32

 4 ليذا فراتيوى 2 4 3 9 4 3 4 4 4 4 23

 2 أمينة  2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 29

 ٩ سيت أرفيكا 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 31

 9 رمحاوايت 2 3 2 4 4 2 4 4 4 4 29

 9 ديكا يونارا 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 29

 1 كورنيا كومال ساري 2 3 3 9 3 3 3 2 2 3 33

 90 إيين أغسطينا 2 3 9 3 3 9 2 3 2 3 39

 99 إنوك إنيس كورنياوايت 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 29

 93 سوريا فربياانا  3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 23

 92 إيكا واالن سافطري  4 3 3 3 9 9 3 2 4 4 32

 94 مليسا أيو ولنداري 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 32

 92 نور سكينة أنيسة 3 4 3 9 3 3 4 4 2 4 39

 9٩ فاحتة الرمحة 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 29

 99 ديسي أماليا  3 9 3 3 4 3 4 4 4 4 31

 99 نوفا ديوي أنتيكا 4 2 3 3 2 9 4 4 4 4 29

 91 أيو فطرياين 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 31

 30 ريارينيت 4 3 3 3 9 9 3 3 4 4 34



 39 سيت نور حسنة 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 24

 33 ريا افريانا 2 3 3 3 9 3 3 3 4 3 33

 

 

 معهد الثالطالبات مستوى الث مهارة الكالمنتائج الحساب اإلختبار عن 
 سعد بن أبي وقاص بالمبانج

 جمموعة
اإلختبارسؤال   

مالرق اإلسم  
90 1 9 9 ٩ 2 4 2 3 9 

 9 ريستايت 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 29

 3 سيت نور حلمة 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 29

 2 صاحلة 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 34

 4 ليذا فراتيوى 2 4 3 2 4 2 4 4 4 4 22

 2 أمينة  2 4 2 2 4 2 2 3 4 4 22

 ٩ سيت أرفيكا 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 39

 9 رمحاوايت 2 2 3 4 2 2 4 4 3 4 23

 9 ديكا يونارا 2 2 3 3 2 3 4 4 4 2 20

 1 كورنيا كومال ساري 4 2 3 4 4 3 3 4 2 3 20

 90 إيين أغسطينا 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 29

 99 إنوك إنيس كورنياوايت 4 2 3 2 2 2 4 4 4 4 24

 93 سوريا فربياانا  4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 29

 92 إيكا واالن سافطري  4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 24

 94 مليسا أيو ولنداري 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 31

 92 نور سكينة أنيسة 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 39

 9٩ فاحتة الرمحة 4 2 3 3 4 3 2 2 2 2 31

 99 ديسي أماليا  4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 29

 99 نوفا ديوي أنتيكا 4 4 3 2 4 2 3 4 2 2 23

 91 أيو فطرياين 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 29



 30 ريارينيت 4 3 3 2 2 2 3 2 4 4 20

 39 سيت نور حسنة 4 2 3 3 4 2 4 4 4 2 22

 33 ريا افريانا 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 2٩

 
















