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الل هتسإ
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(3-1: قلعلا )

هيلعف ةرخ األ دارأ نمو ملعلا ب هيلعف ايندلا دارأ نم ص.م: هللا لوسر "قلا

" ملعلا ب امهيلعف امه دارأ نمو ملعلا ب

" فيرش ثيدح )

هسرحت لا وملا كسرحي ملعلا

( تاظوفحم )

ءادهإ

ىدلا و ىلإ



نم ةئيلملا ةايحلا ةهجاول لئافتلا و لمآ لينل مدقتلا ىلع يبر يذلا

فوخ نودب قح ةملك لوقأ نأ ينملعو تايدحتلا

ةميركلا يتادلا و ىلإو

ينع اهتمهم تضافأ يتلا

نيتخأ ىلإو

هريخلا األمعلا مايقلا ب ينايبر يتلا

يتذاتسأ ةداسلا ىلإو

ركفلا ىف مدقتلل نوعجشو ةفرعملا و مولعلا بلطل ينوثح نيذلا

هئاقبو األةم دوجو ىلع مهصرح ةيبرعلا ةغللا ىلع نوصرحي نيذلا ىلإو



ريدقتو ركش

ىلا، وتملا هلضف ىلع ركشأو ، ءيش لك ىلع هللدمحلا

نيعباتلا ،و نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو هلل لوسر ىلع ملساو

دعب: ،امأ نيدلا موي ىلع ناسحإب مهعبت نمو

ب هناحبس هلف ، ثحبلا اذه دادعإ نم تيهن هللا ركشا دقو

ميظعو كئامعن ليزج ىلع ، ىضرت ىتح مدقتا دمحلا كلف ، دمحلا

ريدقتلا و ركشلا ب مدقتأ نأ ىلا هللاعت دمح دعب ينفرشيو كئاطع

زيح ىلإ ثحبلا اذه جورخب لضف مهل ناك نيذلا ىلإ نافرعلا و

إال مهودحي نكي ملو ، تبلط ءيشب مهدحأ لخبي ملو دوجولا

: مهنمو صخلملا داجلا لمع

ريدم ، ريتسجاملا يرسب جاحلا روتكدلا ذاتس األ ةحامس -1

. اسجنل ةيموكحلا اإلسالةيم ةعماجلا

ةيلك ديمع ، ريتسجاملا لا بقإ روتكدلا ذاتس األ ةحامس -2

ةيموكحلا اإلسالةيم ةعماجلا سيردتلا ملعو ةيبرتلا

. اسجنل

مسق ةسيئر ، ريتسجاملا يتوتسأ يجوف ةذاتس األ ةحامس -3

اإل ةعماجلا سيردتلا ملعو ةيبرتلا ةيلك ةيبرعلا ةغللا ميلعت

. اسجنل ةيموكحلا سالةيم

ىلو األ ةفرشملا ريتسجاملا يتوتسأ يجوف ةذاتس األ ةحامس -4



لك ىف هتاوطخ هجوو اميلع و ًاميلع ةثحابلا تدافأ يتلا

اإل ىتح ثحبلا ةركف ةيادب ذنم ثحبلا اذه دادعإ لحارم

ميظع ةثحابلا نم و ءادجلا ريخ ةغللا نم هلف هنم، ءاهتن

. ريدقتلا و ركشلا

ةفرشملا وه ، ريتسجاملا ةمحر ايتوم ةذاتس األ ةحامسو -5

تمدق دقف هريدقتو هركش نع ىناسل زجعي اقحف ، ةيناثلا

ثحبلا اذه دادعإ ةرتف لا وط عيجشتلا و نوعلا لك ةثحابلل

ثحابلا ةدعاسم نع اموي هردص قضي ملو هملعب لخبي ملف

ىف األرث ربكأ ثحبلا اذه ةشقانمب هليضفتل ناكو ، ههيجوتو

هللا نمو ريدقتلا و ركشلا صلا خ ينم هلف ثحابلا سفن

. ءازجلا باوثلا ميظع

ىف نيرضاحم ىلإ ريدقتلا و ركشلا لكب ةثحابلا مدقت امك

. اسجنل ةيموكحلا اإلسالةيم ةعماجب سيردتلا ملعو ةيبرتلا ةيلك

و فراعملا و مولعلا نم اهومدق ام ىلع ريدقتلا و ركشلا لك مهلف

. ءازجلا ريخلا ينع هللا مهازجو عيجشتلا

ىلا هللاعت دعب هل ناك يذلا ميركلا يدلا و ىلعو يترسأ امأو

و ملعلل بح نم يسفن ىف هسرغ امب ثحبلا اذه مامتإ لضف

قوطي ىتلا ةبيبحلا يتدلا وو ، لمعلا ىف واإلخالص ةفرعملا

. يتايح ىف نيعم ريخ رمتسملا اهئعد ناكو ينع اهلضف



اذه جارخإ ىف مهنم لكو يئاقدصأو اليئ مزو يئاقش وأل

اعيمج مهلو ، عيجشت ةملكب ولو دوجولا ريخ ىلإ عضاوتملا لمعل

. قيفوتلا يلو ،وهللا انانتم واإل اريدقتلا اميظعو اركشلا اصلا ح

ريبمفون ، اسجنل

2020

ةثحابلا









ثحبلا صلختسم

ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم ،2020، نينثإ
IAINLANGSAكلاالمب ىلع ةبلطلا

: يناثلا ةفرشملا ، ريتسجاملا يتوتسأ يجوف األلو: ةفرشملا
ةمحر ايتوم

ةردق ةيقرتل ةيبرعلا وغللا ميلعت مسق الت واحم : ةيساس األ تاملكلا
لعىكلاالم ةبلطلا

ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم نع ثحبي ثحبلا اذه
ةيساردلا ةنس ىف ثحبلا ىرجو .LANGSA IAINلعىكلاالمب ةبلطلا ةردق
تاقوعم كلاالم، ىلع ةبلطلا تاقوعم فّرعتل فدهي 2021/2020م

ميلعت مسق الت واحم كلاالم،و ىف ةبلطلا ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق
جهنم امأ .IAIN LANGSAكلاالمب ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا

نأ ديرت ة ثحابلا ،ألن ةقيرط ىنعي ىليلحت ولا ىفصو لا جهنم وه ثحبلا
ثحبلا تاودأ ،و ىفيكلا لخدملا ، ةعقاولا ةدوجوملا لا األوح ثحبت

. ةنابتس واإل ةلباقم لا

ةغللا كلاالماب ىلع ةبلطلا اههجاوت يتلا تاقوعم يه: ةثحابلا اهتلمعتسا
ريغ ةيوغللا ةئيب ، دعاقلا فعض ، تادرفملا ةّلق ، ةقّثلا ريغ يه ، ةيبرعلا
مث . نومهفي ونال عمتسملا ،و ائطخم نوكي نأ نم فوخلا ، ةطيشن

سيردتلا ةيفلخ يه ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق اههجاوت ىتلا تاقوعم
لب ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق نوراتخي ة بلطلا لك سيل تا، فلتخم ةبلطلا

ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم األلو.و رايخلا
عوبس يفاأل نيموي ةغللا موي ةيو، غللا ةئيب لا ذيفنت يه كلاالم ةراهم ىلع

ة بلطلا دشاني ،و ةغللا بولسا و تدارفملا تاحول ، سيمخلا و نينث اال امهو
هجو ىلع ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىوتحم لثم بويتويلا تاونق ةدهاشم

. راوحلا صوصخلا



ةيسينودن اإل ةغللا ب صلختسم

Isnaini2020.UpayaJurusanPendidikanBahasaArabuntukmeningkatkan

kemampuanmahasiswapadakalam diIAINLangsa.

Pembimbing1:FujiAstuti,MA,Pembimbing2:MeutiaRahmah,MA

Katakunci:UpayaJurusanuntukmeningkatkankemampuankalam

Tulisaninimerupakanhasilpenelitiantentangupayajurusanpendidikan
bahas Arab dalam meningkatkan kemampuan kalam.Penelitian ini
dilakukan pada tahun ajaran 2020/2021 untuk mengetahui faktor
penghambat mahasiswa dalam kalam,faktor penghambat jurusan
pendidikan bahasa Arab untukmeningkatkan kemampuan mahasiswa
dalam kalam,dan upaya jurusan pendidikan bahasa Arab untuk
meningkatkankemampuankalam mahasiswa/idiIAIN Langsa.Metode
yangdigunakanpadapenelitianadalahmetodedeskriptifdananalisis
yaitumetodeyangdigunakanuntukmengumpulkanberbagaidata,karena
penelitiingin menjelaskan segala data yang didapat.Dan dengan
menggunakanpendekatankualitatif.Daninstrumenpenelitiannyaadalah
wawancaradanangket.

Adapunhasilpenelitiannyaadalah:faktorpenghambatmahasiswadalam
kalam adalahtidakpercayadiri,kurangnyakosakata,lemahnyaqawaid,
lingkunganbahasatidakaktif,takutsalah,danpendengartidakmengerti.
Kemudian faktorpenghambatjurusan pendidikan bahasaArab adalah
latarbelakang pendidikan mahasiswa yang berbeda-beda,dan tidak
semuamahasiswapendidikanbahasaarabmemilihjurusanpendidikan
bahasaArabmenjadipilihanpertama.Kemudianupayajurusanpendidikan
bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa/idalam
berbicara bahasa Arab diIAIN Langsa adalah menerapkan biah
lughowiyah,hariberbahasaduaharidalam sepekanyaitusenindankamis,
menempelpapanmufradatdanuslubbahasa,danhimbauan-himbauan
kepada mahasiswa untuk menonton chanelyoutube sepertikonten
pembelajaranbahasaArabkhusunyapercakapan(kalam)



ثحبلا تايوتحم

أ الل هتس اإل

ب ءاده اإل

ج ريدقتلا و ركشلا

د نيفرشملا ريرقت

ه ةشقانملا ةنجل دادعإ

و ةبلطلا رارقإ

ز ةيبرعلا ب ثحبلا صلختسم

ح ةيسنودن باإل ثحبلا صلختسم

ك ثحبلا تايوتحم

األلو لصفلا

ماعلا راط اإل

1 ةمدقم -1

3 ثحبلا ةلئسا -2

3 ثحبلا فادهأ ج-

4 ثحبلا ةيمهأ د-

4 ثحبلا دودح ه-

5 تاحلطصملا ديدحت و-

ىناثلا لصفلا



يرظنلا راط اإل

8 ةيبرعلا ةغللا ميلعت فيرعت -1

8 ةيبرتلا تايرظنلا -2

11 ةيبرعلا ةغل لا ملعتل ةيلا اإلكش لماوعلا ج-

14 كلاالم ةراهم د-

24 الت واحم ه-

ثلا ثلا لصفلا

ثحبلا ةيجهنم

26 ثحبلا ةيجهنم -1

27 اهرايتحإ بولسأو هتنيعو ثحبلا عمتجم -2

27 ثحبلا تاريغتم ج-

27 ثحبلا تاودأ د-

29 تانايبلا رداصم ه-

30 تانايبلا ليلحت بولسأ و-

32 ةساردلا ذيفنت لحارم ز-

عبارلا لصفلا

ةيناديملا تاساردلا

34 ثحبلا ناديم نع ةحمل -1

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق خيرات -1



ةيملعت لئاسولا و رضاحملا و ةبلطلا لا وحأ -2

41 اهتشقانمو ثحبلا تانايبلا ضرع -2

50 اهريسفتو تانايبلا ليلحت ج-

سماخلا لصفلا

تاحرتقملا و تايصولا و ثحبلا جئاتن

53 ثحبلا جئاتن -1

55 ثحبلا تايصوت -2

55 تاحرتقملا ج-

56 عجارملا د-



األلو لصفلا

ماعلا راط اإل

ةمدقملا -1

ةغللا يملعم لبق نم لوذبملا دهجلا وه ةيبرعلا ةغللا ميلعت

ىلع دعاست يتلا داوملا ضعب نم ميلعتلا ةطشنأ قلخ يف ةيبرعلا

1. ةيبرعلا ةعللا ميلعت فده قيقحت

مت يذلا ةيميلعتلا تاسسؤملا يف ةيبرعلا ةغللا ملعتل ةبسنلا امأب

اال ةلحرملا نم ةيميلعتلا تادحولا نم ةفلتخم عاونأ يف هقيبطت

ناقتإ ة بلطلل هتطشنأ يف حيتي هنإف ، ةعماجلا ىلإ ةيئادتب

عبرأ ةيوغللا تاراهملا ميسقت 2. اًبسانتو اًيفيظو ةراهملا تانوكم

ةراهمو كلاالم ةراهم و عامتس اإل ةراهم : اهنم ، ةيسئر تاراهم

3. ةباتكلا ةراهم و ةءارقلا

ةغللا ميلعت مسق يف هسيردت متي يذلا لاكالم ميلعت لثم

يف نيداتعم اونوكي مل نيذلا ة بلطلا ضعب ىلع بعصي ، ةيبرعلا

يف . ةيمويلا مهتايح يف ةيبرعلا ةغللا مادختسا ىلع قباسلا

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ، اسجنل ةيموكحلا اإلسالةيم ةعماجلا

1AcepHermawan,MetodologiPembelajaranBahasaArab,(Bandung:PTRemaja
Rosdakarya,2011),h.32.

ص.21. ،(2222 يبرعلا ركفلا :رد اريك )، ةيبرعلا ةغللا نونف سيردت ، ركدم دمحا يلع 2

مأ عماج : ةمركملا ةكم )، ةيملعتلا داوم دادعا ىف لمع ليلد ، ةميعط دمحا ىدشر 3ال

ص.167. ،( ىرقلا



ميلعت مسق س. يردت وملع ةيبرتلا ةيبرتلا ةيلك يف ماسق األ دحأ

ة راهم نيسحت نم نكمتلا ىلإ لثم األ وحنلا ىلع ةيبرعلا ةغللا

يتلا لاكالم ىلع ةردقلا يف ةصاخ ة، بلطلا ىدل ةيبرعلا ةغللا

وتسملل كالم يهو ، لحارم 3 يف نامتئ اال حنم لكش يف ىلجتت

مغرلا ىلع . يلمكتلا وتسملل ،كالم تسوتم وتسملل ،كالم دحمّتلا

يف مهم لماع اًضيأ يه ةيوغللا ةئيبلا نأ راكنإ نكمي ال هنأ نم

لاكالم. ةصاخو ، ةيوغللا ة راهملا نيسحت

درف لك صئاصخ يف تاف االتخال نإف ، كلذ ىلإ ةفاض باإل

الت كشملا نم ةدحاو اًضيأ يه ة بلطل ا ةيميلعتلا ةيفلخلا ب قلعتت

ة بلطل ا ةيميلعتلا تايفلخلا . ملعتلا يف هجاوت ام غاًبلا يتلا

لثم ةماعلا سرادملا نم نوتأي نيذلا الب طلا ةصاخ ، ةعونتم

اإل عةيلا ةسردملا ، ةيلهأ عةيلا ةسردم ، ةيموكحلا عةيلا ةسردم )

نأ دكؤملا نم . ةيبرعلا ةغللا اوسردي مل نيذلا ( دهعم و سالةيم

كلاالم ىلع ةردقلا ب قلعتت ةفلتخم لكاشم ببسيس طرشلا اذه

وأ اإلسالةيم ةسردملا تايفلخ مهيدل نيذلا ة بلطلا ب هتنراقم دنع

تايفلخلا يف تاف ال تخا دوجو عم . ةيلخادلا اإلسالةيم ةسردملا

. مهتفرعم ةدوج ىوتسم يف اًضيأ ة بلطلا فلتخي ، ةيميلعتلا

ا ةيميلعتلا ةيفلخلا ب ةقلعتملا كلاالم ىلع ةلكشم أشنت اذكهو

هسال سيل لمعلا اذه حبصي .ً حال اودجي نأ بجي نيذلا ة بلطل

وج قلخ ىلع اًرداق نوكي نأ بجي ألهن مسقلل ةبسنلا ًب



ةردق ةكلاالم راهم نيسحت يف ملعتلا جمارب ةصاخو ، يميداكأ

وأ ةفلتخم تافصب ة بلطلا تايوتسم عيمج ناضتحا ىلع

سفن هيدل اًريخأو ديج اًعم ملعتلا ةبلطلا نكمي ثيحب ، مهفراعم

مسق فادهأو ةلا سرو ةيؤر يف تغيص يتلا كلتل اًقفو ةءافكلا

. IAIN Langsaب سي ردت وملع ةيبرتلا ةيلكب ةيبرعلا ةغللا ميلعت

يف اهضرعل ةمهمو ةيرورض ةلكشملا هذه نأ نوثحابلا ىريو

اهلذبي يتلا الت واحم وأا لولحلا و لماوعلا ىلع روثعلل ثحبلا

الت واحم “ ناونع ةثحابلا تعفر ، كلذل . ةيبرعلا ةغللا ميلع ت مسق

”IAINكلاالمب ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق

LANGSA

ثحبلا ةلئسأ -2

ىلي: اميف ة, ثحبلا أؤساال امأو

كلاالم؟ ىلع ةبلطلا اههجاوت ىتلا تاقوعملا ١-ام

ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق اههجاوت ىتلا تاقوعملا 2-ام

كلاالم؟ ىلع ةبلطلا ةردق

ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم 3-ام

كلاالمبIAINLangsa؟

ثحبلا ج-أدهاف

: يتئي اما ثحبلا فدها امأو



كلاالم. ىلع ةبلطلا تاقوعم ىلع فرعتلا -١

ةبلطلا ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق تاقوعم ىلع فرعتلا -٢

كلاالم. ىلع

ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم ىلع فرعتل -3

.IAINكلاالمب ىلع ةبلطلا

ثحبلا ةيمهأ د-

ةيمهأ يهف ثحبلا اذه يف ثحبلا ةيمهأ نع ةثحابلا تار

يه: ةيرظنلا ةيمهأ نم ، ةيقيبطتلا ةيمهأ و ةيرظنلا

ةيرظن -١

الت كشم ىلع بلغتلل اًعجرم يلدالًوأ نوكي نأ نكمي

يتلا و ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ميلعت مسقل ةبلط ةيميلعتلا ةيفلخلا

ىلع كالم ةراهم ملعت فاده أل اًقفو لاكالم ناقتإ ةيقرتل فلتخت

ةيلكلا ىوتسم

ةيقيبطت -٢

ةيميلعتلا ةيفلخلا ريثأتل ةسوملم ةروص مدقي نأ نكمي

ىلع بلغتلل تاسايس مدقي نأ نكميو كالم ةراهم يف ة بلطلل

”IAINLANGSAب ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق بلطة كالم ةراهم



ثحبلا دودح ه-

: ةيلا تلا دودحلا ب ثحبلا مزتلإ

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم : ةيعوضوملا دودحلا -1

IAINLangsa”كلاالمب ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل

ب ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ثحبلا اذه يرجي : ةيناكملا دودحلا -٢

IAINLangsa

ىساردلا ماعلا يف ثحبلا اذه يرجي : ةينامزلا دودحلا -٣

2018/2019

تاحلطصملا ديدحت و-

ىنعم حراط األلو فلؤملا نإف ، ثحبلا اذه ةشقانم ليهستل

يف كش كانه نوكي نل كلذل ، ناونعلا يف ةدراولا تاحلطصملا

ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم : وثحبلا نيوانع مهف

IAINLangsa”كلاالمب ىلع ةبلطلا ةردق

الت واحملا -١

- لواح نم" ةملك لصا ." ةلواحملا نم" عمج الت واحملا ّنإ

بلط نعمب 4." ةلعافم - لعاعي - لعاف " نزو ىلع " ةلواحم - لواحي

ىفو . ةليج ةبلطو هدارأ : ئشلا ةلواحمو ةليج هنم ئشلا لين

ص.70. ,(2018: ليغاب ناسحبر : اتيركاج )، قيرّتلا باتك , دمحأ نب نسح 4



دارأ اال: وحو ةلواحم األرم لواح ميهاربإ قلا طيسولا مجحملا

يف الت واحم دوصقملا . ليحلا ب بلط ةلواحمو ةزاجناو هكاردإ

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق اهلذبي يتلا الت واحم وه ثحبلا اذه

ةيميلعتلا تايفلخلا يوذ بلطة ىدل لاكالم ىلع ةردقلا ةيقر تل

بلط لبق نم كالم ةراهم ملعت تارشؤم وأ فاده أل اًقفو ةفلتخملا

. ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ةصاخو ة، عماجلا يف ة

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق -2

ةيبرتلا ةيلك يف ماسق األ دحأ يه ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق

وبأ نيدلا ردب روتكدلا قلا ةيبرعلا ةغللا .IAINLangsa سيردت ملعو

يه - ةدلا خلا ةغللا ، ىحصفلا ةغللا ،و داضلا ةغللا ىمست : صحلا

5. برعلا اهب ريبعي ناك ىتلا تاملكلا

ةيقرت -3

هعفر اهانعم ةيقرت - ىقري - ىقر نم ردصم ةغل " ةيقرت " ةملكلا نإ

. ةجردنم عفترإ اهانعم طيسولا مجعملا ىف .و هدعص و

ةردق -4

يه ةغل " ةردق - ردقي ردق- " نم ردصم ةردقلا ةملك نإ

ةردقب دارملا .و هكرت وأ هلعف نم نيكتلا و ئشلا ىلع ةوقلا "

ص.6. ،(2000 ةنس . قوس ةفهلا راد ةنماثلا ةعبطلا ) ةغللا ملع ، ىسرم رينم دمحم 5



ةغللا ميلعت مسق ىف ةبلطلا ةردق ىنعي ثحبلا ذه ىف ةبلطلا

. اسجنلب ةيموكحلا اإلسالةيم ةعماجب ةيبرعلا

كلاالم ةراهم -5

. اهملعتك ةغللا ميلعت في ةيساس األ تاراهم ى دحإ كلاالمهو

نأ ةاحنلا الح طصا دنع ،و ةديفملا تاوص نعاأل ةرابع ةغل وهو

يف ةءافكلا ب دوصقملا 6. ةديفم و ةبكرم ةلمج وأ ظفل كلاالموه

وأ فاده أل اًقفو لاكالم ىلع ةردقلا وه ثحبلا اذه يف لاكالم

ةصاخو ة، عماجلا يف بلطة لبق نم كالم ةراهم ملعت تارشؤم

. ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق

ص.105. ،(1989، ةيرصلدا ةضهنلا ةبتكم : ةرىاقلا )، يبرعلا ةغللا ميلعت اطع، ميهاربأ دمحم 6



8

ىناثلا لصفلا

ىرظنلا راط اإل

ةيبرعلا ةغللا ميلعت فيرعت -1

دالالت تاذ زومر وأ تاوصأ يه ميلعت ىف ةغللا فيرعت امأ

ةغللا و هيف شيعي يذلا عمتجملا و ناسن اإل اهمدختسي ةددعتم

فصوو اهنم بوتكملا واإلعفناالتو راكف األ ضرعب ريبعتلل ةادأ

ىف ةغلل لماشلا موهفملا نع هللا لضف بجان دّمحم روتكدلا

تام عوال زومر نم نونكم ىفرع ماظن ةغللا ىلا:" تلا فيرعت

نع ريبعتلا ىف ،و ضعبلا مهضعبب لا ىفاإلصت سانلا اهلمعتسي

ىناسن اإل قطنلا زاهج اهثدحي ىتلا تاوص األ يه وأ مهراكفأ

عمتجملا ىف ةنيعم ةيح ال طصإ دالالت ىلإ ىدئتف األنذ اهكردتو

" سفن رخأ و ىعامتجإ بناج اهرابتع اإل اذهب ةغللا و نيعملا

ةي برتلا تايرظنلا -2

اهنم: ةي برت تايرظن ةدع دجوت

(Behaviorisme) ةيكولسلا -1

ضارتف .اال ةيبيرجتلا وه ةيكولسلا ةيبرتلا ةيرظن راطإ

ةيبيرجتلا ةيفلخ .natureofhumanbeing وه ةيكولسلل يفسلفلا

ىلع لوصحلا متي ، مهفلا اذهل اًقفو . هفرعن ام فرعن فيك يه



قفدت دمتعي .( ةيبيرجتلا ) ةبرجتلا نم اًساسأ ةفرعملا

، كلذل . كولسلا يف ةظوحلملا تارييغتلا ىلع ةيكولسلا

ريثأت ةيفيك ملعت خالل نم حرشي نأ قفدتلا اذه لواحي

ريغتيس ، قفدتلا اذه يف . كولسلا يف تارييغتلا ىلع ةئيبلا

نوكي نأ نكمي . ةباجتساو زفاح كانه ناك اذإ ملعتلا كولس

اال نوكت امنيب الب، طلل ىطعُي كولس لكش يف زيفحتلا

، كلذل الب. طلل ثدحت كولسلا يف تارييغت لكش يف ةباجتس

. ةئيبلا ب رثأتي يوبرتلا كولسلا ةيرظن ىلع ًءانب

((kognitivisme كارد إل -2

ثادح األ ريسفت ىلع انتردقل اًرظن ملعتن ، قفدتلا اذهل اًقفو

ىلإ كارد اإل ةيرظن ىعست . ةئيبلا يف ثدحت يتلا ثادح وأاأل

كارد اإل قفدت يف ، كلذل . اهملعت يف سانلا ريكفت ةيفيك حرش

اًمامتها رثكأ ملعتلا ةيلمع نوكت ، يفرعملا

هذهل اًقفو ،ألهن اهسفن ملعتلا تاجرخم نم ملعتلا جئاتنب

اًقفو ، كلذل . ةدقعم ريكفت تايلمع ملعتلا نمضتي ، ةيرظنلا

ةيلمع نم ةيفرعملا ةفرعملا ءاشنإ متي ، ميلعتلا ةيرظنل

. ريكفتلا



(konstruktivisme)ة يئانبل ا -3

الب طلا بستكي يذلا ساس األ نإف ، ةيئانبلا ةيرظنل اًقفو

ةيرظنل اًقفو ملعتلا موهفم . صاخلا بلا طلا طاشن وه هب ةفرعملا

ءانبل ةطشن ةيلمع ذيفنتب الب طلا مزلُت ملعت ةيلمع وه ةيئانبلا

بجي ، كلذل . تانايبلا ىلإ دنتست ةديدج ةفرعمو ةديدج ميهافم

عيجشت ىلع ةرداق اهلعجت ةقيرطب اهترادإو ملعتلا ةيلمع ميمصت

. ىزغم تاذ ةفرعم يف ةصاخلا مهبراجت ميظنت ىلع الب طلا

(humanistik) يناسن اإل -4

ىلع يناسن اإل عباطلا ءافضإ ىلإ اًساسأ ةيرظنلا هذه فدهت

ملعتملا ناك اذإ ةحجان ملعتلا ةيلمع رابتعا نكمي ، كلذل . رشبلا

ةيلمع يف ملعتملا ىلع بجي ، رخآ ىنعمب . هسفنو ةئيبلا مهف دق

ةيرظنلا يف . ناكم اإل ردق تاذلا قيقحت ًايجيردت لواحي نأ ملعتلا

مهتئيب نوملعتملا مهفي امدنع اًحجان ملعتلا ربتعي ، ةيناسن اإل

7. مهسفنأو

الب طلل ةيبرعلا ةغللا كلذ يف امب ةيبنج األ تاغللا ملعت الزيلا

IAINLangsa يف ةيبرعلا ةغللا ميلعت طالب ةصاخو ، نييسينودن اإل

. ةعيبطلا يف ةيوغل ريغو ةيوغل ، لكاشم هجاوي ،

, ةنسلا نودب ، بتكلا ملع ، ةيبرعلا ةغللا سيردت ىف ةرصاعملا ةيبرتلا تاهاجت هللا،اإل لضف بجار دمحم 7

ص.21.



ةيبرعلا ةغل لا ملعتل ةيلا اإلكش لماوعلا -5

ةيوغل لماوع -1

) تاوص ملعاأل ( توصلا ماظن -1

ةساردب يأ نآرقلا ديوجت ملعب يبرعلا توصلا ماظن ىمسي

. فرح لوجراخم

دعاوق -2

ورصف وحن ةيبرعلا ةغللا دعاوق ىمست

تادرفم -3

خ نم بلا غلا يف ةيبرعلا ةغللا ب ةنيزخلا ىلع لوصحلا متي

يف دجوت ام اًردان يتلا ) تاطقسملا ( نم لح داجيإ الل

ةينطولا األم/ ةغللا

بولسا / تاملكلا بيترت -4

عضو يف ةيسينودن واإل ةيبرعلا نيب بيترتلا فلتخي

ءايش واأل تادنسملا و تاعوضوملا

ماالء -5

ةيوغل ريغ لماوع -2

و يعامتج اال امه ، نيمسق ىلإ ةيوغللا ريغ لماوعلا مسقنت



. يسفنلا

رومأ نيب نم Prof.E.Sadtono بسح ةيوغللا ريغ لماوعلا امأ

: ىرخأ

ةبلط لماع -1

ة،و باطلل ةيميلعتلا ةيفلخلا ة: بلطلا نع ةئشانلا لماوعلا لمشت

. عاشملا / فطاوعلا ،و ةنورملا ،و عفادلا

( رضاحم ) سرد ملا لماع -2

و اهسفن ةيبرعلا ةغللا ىلع ملعملا ةردق لماعلا اذه لمشيو

مادختسا ىلع هتردقو ، ةيميلعتلا هتيفلخ نع لصفنت ال يتلا

. ةيبرعلا ةغللا

ةقيرطلا لماع -3

ةقيرط لضفأ دوجو مدع نم مغرلا ب لماع مهأ يه ةقيرطلا

فعضلا و ةوقلا طاقن اهل ةقيرط لك . ةيبنج األ تاغللا سيردتل

اهب. ةصاخلا

يدام لماع -4

ة. بلطلا تاردقو روطت عم ةقفاوتم ةداملا

نامز / تقولا لماع -5



ةريتو تداز املك . ةغللا ملعت يف ةياغلل مساح لماع وه تقولا

لضفأ جئاتنلا تناك ، ملعتلا

ةأشنملا لماع -6

سيردتلا ةيلمع معدت يتلا قفارملا وه انه قفارملا ب دوصقملا

. تاربتخملا ةو بتكملا و ةيبرعلا ةغللا بتك لثم ، ملعتلا و

ةيعامتجا لماوع -7

يتلا فورظلا و فقاوملا وه انه ةيعامتج اال لماوعلا ب دوصقملا

.8 ةيبنج األ ةغللا سيردت اهيف متي

الم كلا ةراهم د-

الم كلا ةراهم فيرعت -1

يتلا ةعونت لام ةيوغللا تاراه ملا نم ةعومجم سيل ملكلا

هنع ربعي نأ ديري اّمم انكمتم حبصي ىّتح ، درفلا اهنقتي نأ بجي

وهو ، ىوغللا دعبلا اذه ريغ رخآ دعب كلاالمهل ّنإ رسي،لب يف

و تامولعملا ليصحتب طبتري ىبرملا دعبلا اذهو : يفرعملا دعبلا

، ةيعاولا ةعونتملا ةءارقلا قيرط نع تاربخلا و راكف واأل قئاقحلا

،و ةيوغللا الةق طلا كلاالم دنع ملكتملا بسكي يفرعملا دعبل اذهو

اهبيترتو ، تارقفلا و تارابعلا ءانبو ، لمجلا نيوكت ىلع ةردقلا

8SlametRokhiban,ProblematikaBelajarMengajarBahasaArab,(Yogyakarta:
PerpustakaanUinSunanKalijaga,2005),h.21-23.



نيب طبرلا ،و ةماعلا ةءارقلا ب مامته اال ىلغ هيبنتلا يعدتسي اذهو

9. هتءارق ىلإ وعدن ام مهأ نمو هيف، ملكتيامو ، ناسن اإل هؤرقيام

ناسن اإل ةايح يف ماه رود ،هل ةيساس األ تاراهملا نم كلاالم

ناسن ،واإل مهناهذأ يف مهجئاوح ةلا عف ةليسو وه كلاالم ألن

اولصحي نأ نكمي فال ةيمويلا مهتايح يف ىرخ لاأل ىلإ نوجاتحي

هنكلو كلاالم نودب اهوربعي انايحأ اوناك ولو إالبكلاالم اهيلع

. بعص

ةبسنلا ب ةغللا يف يساسأ رمأ كلاالم نأ ىلع ليلدلا امأو

وهف:10 ةباتكلا ىلإ

، ليوط نمزب ةباتكلا فرعي نأ لبق كلاالم ناسن اإل فرع -1

. ناسن اإل خيرات نم ةرخأتم ةرتف يف ةباتكلا ترهظ ثيح

يتلا ، ةباتكلا ملعت يف ذخأي نأ لبق كلاالم لفطلا ميلعتي -2

. ةسردمل لوخد دنع اهملعت يف أدبي

طبالةق، األم مهتاغلب نوثدحتي ءايوس األ سانلا عيمج -3

. مهتاغل يف ةباتكلا نوفرعي ال سانلا نم ريبك ددع دجويو

. ةبوتكم ريغ ةقوطنم امزتلا تاغللا ضعب كانه -4

ص.3- الم، كلا ةراهم سيردتل ةيهفشلا ةيعمسلا و ةرشابملا ةقيرطلا دنع ةبسانملا تاوطخلا ، رفاغلا دبع 9

.4
ص. ،(2011، ضايرلا اهب،( نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا يملعمل تاءاضإ ، نازوفلا ميهاربإ نمحرلا دبع 10
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ةيبنج األ ةغللا سردم ىلع ىغبني ، بابس األ هذه ىلع ءانبو

فاده نماأل ايساسأ رمأ كلاالم ةراهم لعجي نأ اهب نيقطنلا ريغل

. ةيميلعتلا

،ألنكلا ةعونتملا ةيمهأ كلاالم ةراهملا نعذكلا،نإ ال ضفو

رظنلا ب ةغللا يف ناسن اإل ةءافك إلن ةغللا لك نم ةيواغلا وه الم

يف كلاالم ةيمهأ حضوي نأ انه ثحابلا لواحيسو مهم. كال ىلإ

11. ةيمه األ هذه نم بناوج هل فشكت ةددحم طاقن يف ةايحلا

ىلإ ةبلا طلا ىعسي يتلا ، هيساس األ تاراهملا نم كلاالم

ةراهملا هذه ىلأ ةجاحلا تدتشا دقلو . ةيبنج األ تاغللا يف اهناقتإ

نيب يهفشلا لا االصت ةيمهأ تداز امدنع ، ةريخ األ ةرتفلا يف

مامته اال ةيبرعلا ةغللا ميلعت دنع ناكمب ةرورضلا نمو . سانلا

سردم هكلسي نأ وجرن يذلا هاجت وهاال اذهو ، يهفشلا بناجاب

ب ثيدحلا نم الب طلا نيكمت األلو همه لعجي نأو ، ةيبرعلا ةغللا

. ماعلا يف سانلا مالنيي اهمهفي لا، صتا ةغل ةيبرعلا ،ألن ةيبرعلا

جمنرب يف ًارفاو اًبيصن ذخأي هنإف كلاالم يه ةغللا وألن

ىوق األ فدهلا وه يلا االصت فادهلا ،والنأ اهلهأ ريغل ةغللا ميلعت

كلاالم ىلع ًارداق ملعتملا نكي مل اذإو ، تاغللا يملعتم بلغأ دنع

ص.107- ،(1990، ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا )، ةيبرعلا ةغللا سيردتلا قرط اطع، دّمحم ميهاربإ 11
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تبثت فال هثيدح يف تاراهملا هيقب يف هملعت ام فيظوتو

هملعتام ةرمثب رعشي ،وال ةجح نم اهملعت يتلا هتاراهمو هتامولعم

لال ةلباقملا ةليس ةلا وه ثدحتلا .و ىرخأ هجح نم عمتجملا يف

يف كلذ نمّلقأو ، عامتس يفاال تقةلا فصن وحن يضمي عامتس

كلاالم.

الم كلا ةراهملا فادهأ -2

ةليسو هنأ ةماعلا ب هفادهأ ،امأ ةريثكلا فادهأ كلاالم ةراهمل

. امهنيب ريبعتلا مهفو لبقتسملا و لسرملا ربعي ىتلا ةيلا اإلصت

عون لكلو ، ةساردلا ةصحلا ب ةداع طبترت ةصاخ فادهأ امأو

ولع و ىرخ نعاال فلتخت ةيوغل ةغايص نيعونلا نيذه نم

ريمي كلاالمنأ ةراهم ميلعت دنع هفادهأ غوصي وه و ملعملا

كلا ميلعت فادهأ اضيأ كانهو . فاده األ هذه نيب ةغايصلا يف

يلي: اميف اهضرع نكمي و ةيبرعلا ريغب نيقطانلل الم

عاونأ يدؤي ،ونأ ةيبرعلا ةغللا تاوصأ ملعتملا قطني 1-نأ

ءانبأ نم ةلوبقم ةقيرطب كلذ و ةفلختملا ميغنتلا و ربنلا

. ةيبرعلا

. ةهباشتملا و ةروتجتملا تاوصأ قطني نأ -2

و ةليوطلا تاكرحلا نيب قطنلا يف قرفلا كردي نأ -3

. ةريصقلا



ةيوحنلا خيصلا ماظنلل امدختسم هركفأ نع ربعي نأ -4

. ةبسانملا

بيكرتل حيحصلا ماظنلل امدختسم هركفأ نع ربعي 5-نأ

كلاالم. ةغل يف ةصاح ةيبرعلا يف ةملكلا

ياوفشلا ريبغتلا يف ةغللا صئ صاخ ضعب مدختسي 6-نأ

لعفلا ماظن و لا حلا و لدعلا ذييمتو ثينأتلا و ريكذتلا لثم

. ةيبرعلا المب كتملا مزلي امم كلذ ريغو هتنمزأ و

ىوتسم و هرمعل ةبسانم كالةيم ةيظفل ةورث بستكي 7-نأ

مامتإ يف ةورثلا هذه مدختسي نأ ،و هتاردق و هجضن

. ةيرصع لا صتا تايلا مع

و ةلوبقملا ةيبارعلا ةيفاقثلا لا كشأ ضعب مدحتسي 8-نأ

نأو ، هلمع ةعيبط و يعامتج اال ىوتسم و هرمعل ةبسانملا

واألس يبرعلا ثارتلا نع ساس اال تامولعملا ضعب بستكي

اليم.

ثيدحلا فقاوم يف اموهفماو اريبعت هسفن نع ربعي 9-نأ

. ةطيسبلا

اهب ثدحتلا و ةيبرعلا ةغلا ب ريكفتلا نم نكمت نأ -10



12. ةلوبقم ةنيمز تارتفل طبارتم و لصتم لكشب

الم كلا ةراهم ةيمهأ -3

تاراهم نيب بيترتلا ثيح نم ةيناثلا ةراهملا وه كلاالم

اهنأب ًايئارجإ اهفيرعت نكمي ةيوفش ةراهم وهو . ةيسئرلا ةغللا

. يوفشلا ريبعتلا

بلطتي نيصخش نيب رشابملا يوفشلا لا االصت ناك اذإو

يذلا وه ثدحتملا لسرملا نإف الً، بقتسمو الً سرمو

وه عامتسملا وأ لبقتسملا ،و يوغشلا ريبعتلا ةراهملا مدختسي

. يوفشلا مهفلا ةراهم ليمعتسي يذلا

اهفرعتو ةايحلا فاشتكاب لفطلا أدبي ةيزكرم ةراهم وكلاالم

عمسي ءدبلا يف هنإ . اهمادختسا ربع اهتابلطتمل ةباجتس واال

هذه بيذهتو هيدل عمسلا ءاضعأ جوضن عم هنكلو ، هلوح ًاتاوصأ

روطت عمو ، ةعوةسملا ةملكلا ىلع هابتن اال ذيكرتب أدبي ةساحلا

ىلإ ىعسي هل األله ةدعاسمو اهتايمسمب ءامس األ نرقو هتربخ

زاهج جوضن عم بكلاالم كلذ دعب ةباجت اال ،وىلا عمسي ام مهف

. هيدل قطنلا

ًائيش هنكلو ، همامأ قطني امل راركتلا و ديلقتلا وأالب أدبي

و رشملل ملسملا راد : ضايرلا )، اهسيردت قئارطو اهتيه ام ةيوغللا تاراهملا ، نايلع دومحم داؤف دمحأ 12

ص.88-87. ,(1992، عيزوتلا



ا قطنب أدبي ، ريبعتلا يف اهمادختساو ميهافملا نوكتب أدبي ًائيشف

ف نلا األعف مدختسي ،مث تاجاحلا و تابغرلا نع ريبعتلل ءامس أل

ًارداق حبصي هلوح طيحملا ءارثو يوغللا ومن روطت عمو . لمجلا

. نيرخ عماآل لصاوتلل يوفتلل يوفشلا ريبعتلا ىلع

كلاالم(وا ىلع قباس ( يوفشلا مهفلا (وأ عامتس فاال اذكهو

رمثملا لا االصت ىلع ًارداق نوكي نل درفلا نكلو .( يوفشلا ريبعتلا

لا صتلا يف نيتسيئرلا نيتراهملا نيتاه نفتأ إالاذإ نيرخ عماآل

كولسلا ديسجت يف نيتمساح ناتراهملا ناتاه نوكتو . يوفشلا

ةانق ربع لا بقتس واال لا اإلسر ملعت لبق األفطلا يدل يوغللا

عم انمّلس اذإو . ةباتكلا و ةءارقلا ملعت لبق ،يأ ةبوتكملا ةملكلا

وحنلا ب ةمات ةفرعم يبصعلا هزاهج يف ثري لفطلا نأ يكسموش

ال همدختسي تبثم ططخمب ًادوزم دلوي هنأ ،يأ نوكلا وأ يلكلا

ةغل هيأ بستكي نأ هتعاطتساب نوكي كلذبو ، ةغللا باستك

لا األكش كلتمي مادام ًادج، ةصقان تامولعم ىلع ًادامتعا ةيرشب

نم ًاءزج اهفصوب ، اهلك ةيرشبلا تاغللا نيب ةكرتشملا ًادج ةماعلا

لا االصت يتراهم ملعت ةيمهأ انكردأ ، يرطفلا يلقعلا ةزيهجت

و ةءارقلا ملعت ىلع ةقباسلا ةرتفلا يف كلذ ةررضو يوفشلا

. ةباتكلا

لكشب ةتجح دنتست يكسموشل الين قعلا قفوملا اذه نإ

األفطلا ةرقف . ملكتلا اهباألفطلا مّلعتي يتلا ةقيرطلا ىلع صاخ



ءاكذلا ب ًادج ةيوناث ةروصب إال طبترت ال ةنيعم ةغل مّلعت ىلع

ريغو نيزوفملا ، ءايبغ واأل ءايكذ األفطلا،األ عيمج نإ . زفاحلا وأ

مّلعت نأ ثدحي مل اذإو األم، مهتغلب الم كتلا نوملعتي نيزوفملا

مل نغ بعصلا نمف ، غولبلا نس لبق ىلو األ ةغللا هذه لفطلا

ةغلل يجهنملا ميلعتلا دعب.و اميف اهملعتي نأ ليحتسملا نم نوكي

لفطلا :ف هلوق دح ىلع ةغللا مّلعتل ًايرورض سيل سرادملا يف

. ةغللا ب ملكتلا اهيف مّلعتي وال ةباتكلا و ةءارقلا ةسردملا يف مّلعتي

الم كلا ةراهم سيردت قيرط -4

حاجن يف ريبك رثأ اهل ميلعتلا رمأ سيردتلا قيرط نإ

نم اريثك انيأر ، ةلشف وأ سردملا حاجن قفوي اهيلع و ميلعتلا

اهب ىتلا و اهمدحتسي يتلا ةقيرطلا رايتحإ اوديجي ال مه سردملا

األ تاراهملا ةغللا يف .وكلاالم ةبلطلا لوقع ىلإ مولعلا لصت

وه ناكنأو . ةيوغللا ةساردلا تاياغ نم ةياغ لثم ىتلا ةيساس

اذه ةجاحلا تدتشا دلو . نيرخ عماأل لا لالصت ةلئسو هسفن

كلاالم.13 ةراهملا

الم كلا ىلع بيردتلا لحارم -5

ةددعتم بيلا خاللسأ نم كلاالم ةراهم ىلع بيردتلا نكمي

: ةفلتخم ةيميلعت ةلحرم بساني اهنم لك

بناجلا اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا يملعمل ةيبردتلا تارودلا سرود ، نازوفلا نب نمحرلا دبع 13

ص.34. ،(1424، عيمجلل ةيبرعلا عورشم اإلسالم: تقولا ةسسؤم )، ةيرظنلا



. ةباج اإل ةقلغم تاروح : ىلو األ ةلحرملا -1

عباط اهيلع بلغي كلاالم ىلع بيردتلا لحارم نم ةئدتبم ةلحرم

. تاملكلا ضعب رييغت عم بلا وقلا بيدرت

؟) نيأ ؟نم كمسا ً:(ام ثمال فراعت يف : كلذل ةقيبطت ةلثمأ

. ةباج اإل ةحوتفم تاروح : ةيناثلا لحرملا -2

ةيركفلا تابلطتملا ةدايزب ىلو األ ةلحرملا نع فلتخت ةلحرم يهو

. راوحلل ةيوغللا و

اذام ؟ قوسلا ىلإ تبهذ ةرم رخآ (ام ةطسبم تاراوح لثم:

؟) تيرتشا

راكفأ نع ريبعتلا ، دّيقم لا وأ ةجّرملا ريبعتلا : ةثلا ثلا ةلحارملا -3

. ةرصق

ضعب ميدقتب نكلو ، ةلماكتم ةركف نع ريبعتلا بلا طلا ىلوتي انه

. امهلك وأ ةغللا وأ راكف األ ىوتسم ىلع ةدعاسملا

نوكتل روصلا نم ةلسلس ضرعوأ ، اهفصول ةروص ضرع ): لثم

.( ةصق

. ةقيمع راكفأ نع ريبعتلا ، ّرحلا ريبعلا : ةعبرلا ةلحرملا -4

موقي ، ةغللا ميلعت نم ةمدقتملا تايوتسملا بسانت ةلحرملا يهو



هتاردق ىلع دامتعا ةلماكتم تاعاضوم ميدقتب بلا طلا اهيف

. يركفلا و يوغللا ميظنتلا يف ةيصخشلا

ملااإلس علا ضهني فيك لثم: ) ليلحتلا ب ةلكشم لوانت كلذ: ثملا

الةيم؟)

الم وكلا قطانلا تاراهم جماالت -6

احيحص اقطن ةيبرعلا تاوص األ قطن -1

ازييمت ةهباشتملا تاوص األ نيب قطنلا دنع زييمتلا -2

خلا. لثم:ذ،ز،ظ، احضاو

. ةليوطلا و ةريصقلا ةكرحلا نيب قطنلا دنع زييمتلا -3

. ةلوبقم ةقيرطب ميغنتلا و ربنلا عاونأ ةيدأت -4

. ةفلتخملا فقاوملل ةبسانملا تاريبعتلا رايتخا -5

اميلس اهمادختسا ةيحتلا و ةلماجملا تارابع مادختسا -6

. ةيبرعلا ةقاقثلل همهف ءوض يف

كلاالم. دنع ةيبرعلا بيكرتل حيحصلا ماظنلا مادختسا -7

. عماسلا هسملي ايقطنم بيترت راكف األ بيترت -8

ب ةقث نع ئبني امم طبارتمو ، لصتم لا كشب ثدحتلا -9

. نيرخ اآل ةهجاوم ىلع ةردقو سفنلا



. رصانعلا ةلمتكم ةريصق ةبطخ ءاقلإ -10

14. ةيبرعلا ب نيقطانلا دحأ عم نيتاه راوح ةرادإ -11

الت واحملا ه-

الت واحملا موهفم -1

لإل لّصوت دارا ام ىتلا ئش لّصوت رايتحأ . ىعس وه النت واحم

لمع ىلا ىعس وه ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم . ءاهتش

15. ةينافرحلا ىلع ةردقلا ةيقرتل مسق

سردملا ةينافرحلا -1

ىتلا سردملا دعاسي الت واحم لثم هنعم سردملا ةينافرحلا

رّضح دجي ىسفن رّضح دجي ملو جضان نوكي نأ جضني مل

. ىسفن

ّثحلا ةيقرت -2

ةيقرتل ةّمهلا ةبلطلا قلتخي ىتلا ةقيرط لك ّثحلا ةيقرتل

كلاالم. ةراهم ىف ةردقلا

الت واحملا فادهأ -2

ص.171-170 ، ةغللا ميلعت جماربل ةيملعتلا داوملا دادعإ يف لمع ليلد : رظنا 14

15HamzahB.uno,TeoriMotivasidanPengukurannya,(Juwita:B.UnoAksara,
2008),h.65.



كلاال ةراهم ىلع ةبلطلا ةردقلا ةيقرتل الت واحملا فادهأ نإ

IAINLangsaب ةبلطلا لك ةّمهللو م

ةغللا سردمو ، ةيساردلا لوصفلا يف ميلعتلا قايس يف

ذيفنتلا نأ نيينعملا نأ ىنعي ةينهملا ةردقلا مهيدل نيذلا ةيبرعلا

نيملعملا نأ ، ساموتو سيفيدل اقفو . ميلعتلا ةيلمعل لا عفلا

: ةيلا تلا صئاصخلا مهيدل لا عفلا

ةيساردلا لوصفلا ىف خانملا ميلعت ةلصتملا فراعملا و -1

ىلع ةردقلا ةصاخو ، نيرخ عماآل لماعتلا تاراهم : لمشت

تاق ،واإلخالص،وعلاال ةبلطلا مارتح واال فطاعتلا راهظإ

يإوالءا رقت ، لبقت نأ ىلع ةردقو ، نيملعتملا عم ةديجلا

ةسامح و امامتهإ ىديأ رفاس، لكشب نيملعتملل مامته ال

و نواعتلا ومنل وج قلخ ىلع ةردقو ، سيردتلا ىف عةيلا

ةافتس اال ىلع ةردق نم تاعومجم نيبو لخاد تلاالمح

ريوطتو ءاشن إل تاعومجم ىف ملعملا طيطختلا نم

16. ةلصلا تاذ ميلعتلا بيلا سأ

16Hamid,AbdulDkk,PembelajaranBahasaArab,(Malang:UINMalangPress,
2008),h.30.



26

ثلا ثلا لصفلا

ثحبلا جهنم

ثحبلا ةيجهنم -1

ىفصولا جهنم يه ثحبلا اذه يف ةثحابلا تلمعتس ا

اهب ثحبت ىتلا ةقيرطلا ىنعي ىفيكلا لخدمب ىليلحتلا

نع ةثحابلا هيلإ تجاتحإ يتلا تانايبلا ألن تانايبلا ليصحتلوا

كلاال ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم

IAINLANGSAمب

لا األوح فشكل مدختست يذلا وه يفصولا جهنمب يمس امأ

ةرهاظلا فصو يه اهب موقت ةوطح لوأ نإف 17. ةعقاولا ةدوجوملا

اهنع،وا ةقيقد تامولعمو فاص وأ عمج و هنع ثحبت ديرت ىتلا

دجوت امك رهاظلا وأ عقاولا ةسارد ىلع دمتعي ىفصولا بولس أل

18. اقيقد افصو اهفصوي متهيو عقاولا ىف

و تانايبلا عمجت فوس ةثحابلا ألن ليلحتلا ب ىمسيو

تانايبلا ليلحت مث IAIN Langsaب ناديملا نم تامولعولا

19. يئارقتس اال بهذملا ىلع ادمتعم ةدوجوملا

17Moh.Ainin,MetodologiPenelitianBahasaArab,(Malang:HilalPustaka,2007),
h.67.

ص.12. ، عجارملا سفن 18

19DedyMaulana,MetodologiPenelitianKualitatif,(Bandung:PTRemaja
Rosdakarya,2003),h.155.



اهرايت إح بولس ويعنهتوأ ثحبلا عمتجم ب-

ال تخا ( يعيبطلا ) ىفيكلا ثحبلا يف ةنيعلا ديدحت فلتخي

ديدحت دمتعي .ال يمكلا ثحبلا يف ةنيعلا ديدحت نع اًريبك اًف

ةنيعلا لمعت . ةيئاصحإ تاباسح ىلع ىفيك لا ثحبلا يف ةنيعلا

سيلو تامولعملا نم ردق ىصقأ ىلع لوصحلا ىلع ةراتخملا

20. ميمعتلل

ىف بلطة عيمج وه ثحبلا اذه ىف ثحبلا عمتجمب دصقي

ىفف ،2019/2018 ىساردلا ماعلا ىف ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق

. ةبلطلا 30 ممهددع ةبلطل ا عيمج ةثحابلا ذخات لا حلا اذه

ثحبلا تاريغتم ج-

ةغللا مسقت الت واحم وه ثحبلا اذه نم عبات ريغتم -1

ةيبرعلا

كلاال يف ةبلطلا ةردق وه ثحبلا اذه نم لبقتسم ريغتم -2

م

ثحبلا تاودأ د-

ةلباقملا -1

عمجب ةثحابلا خالاهل نم موقت يوفش نايبتسا يه ةلباقملا

20Sugiono,MetodePenelitianPendidikan,(Bandung:Alfabeta,2012),h.301.



ةيصخشلا ةلباقملا .21نا صوحفملا نم ةيوفش تانايبو تامولعم

سردم و ةيبرعلا ةغللا ملعت مسق عم ، ثحبلا تاودأ نم ةاودأ

غتس ال تامولعملا نم ةينعم عونأ ةراشتسإ اهفده كلاالم، سيردت

. صيخشتلا و ةيجوتلا يف اهب ةناعتس وألال يلمع ثحيف الاهل

ةحوتفم ةنابتس اال -2

لكشلا اذه لثم يف مدقم انة بتسا ة،وه حوتفملا بتسانة اال

مهتابغرل اًقفو االت خدإ ميدقت هيلع ىعدملل نكمي ثيحب

ريغ ةنا بتس وأاال ةحوتفملا ة نابتس اال مادختسا .مت مهفورظو

هذه يف بتسانة اال يوتحي . يفيك لا تانايبلا عمج يف ةمظنملا

ال نكلو ةعرفتملا ةلئس نماأل ديدعلا و يساسأ لكيه ىلع ةلا حلا

لكشب ةحوتفم ةلئس .األ ىتفتسملا دودر نم دحي اهنم يأ دجوي

أل تانايبلا نم ديزملا ليجست اًضيأ ينعت ةحوتفملا ةلئس ،األ ربكأ

مهتاملكب ، مهل ةبسنلا ب مهم وه ام راهظإ مهنكمي نيبيجتسملا ن

22. ةصاخلا مهقرطو

، عيزوتلو رشنلا ةماسأ راد : ضايرلا )، هبيلا سأو هتاودأ و ةموهفم يملعلا ثحبلا ، نورخأو تاديبع ناقوذ 21

ص.135. ،(1997
22Sugiono,MetodePenelitianPendidikan,(Bandung:Alfabeta,2012),h.219.



ة نابتسا هي ةثحاب لا هذه يف مدختسملا ة نابتس اال عون

ىتفتسملا نكمت ةقيرطب مدقي ةناب سا نع ةرابع هوي ة، حوتفم

ناكملا وأ دومعلا يف هفورظو هتابغر بسح تاباجإ ميدقت نم

تاقوعملا ةفرعمل ة بلطلل ة نابتس اذهاال ءاطعإ .مت لعفلا ب دوجوملا

كلاالم. ىلع مهعنمت يتلا

تانايبلا رداصم ه-

اهب جاتحت يتلا تانايبلا نمف , ثحبلا ذه يف تانايبلا امأ

تانايبلا و ةيساس اال تانايبلا ىلأ: مسقت ثحبلا اذه يف ةثحابلا

. ةيفاضلا

ةلباقملا ب ةثحابلا اهيلع تامولعم يهف ةيساس األ تانايبلا امأ

ةغللا ميلعت مسق ءاضعأ وسيئر كلاالمو سيردت سردم عم

ة بلطلا نم ثحبلا اذه يف ةيفاض اإل تانايبلا امأ . ةيبرعلا

. ةنا بتسا مادختساب

ىلي امك اهرداصم ىلع ةثحابلا تررقف تانايبلا كلت عيمجلو

IAINLangsaب ةيبرغلا ةغللا ملعت مسق سيئر -1

IAINLangsaب ةيبرعلا ةغللا ملعت مسق 2018 ماعلا ةبلطلا -2



ةيبرعلا ةغللا ملعت مسق 2018 ماعلا كلاالم سيردت سردم -3

IAINLangsaب

تانايبلا ليلحت بولسأ و-

يتلا تانايبلا نع مظتنملا ثحبلا ةيلمع وه تانايبلا ليلحت

.ونأا ةنابتس التواال باقملا نم اهعيمجت و اهيلع لوصحلل متي

جهنملا ب ثحبلا اذه يف ةمدختسملا تانايبلا ليلحت بولس أل

تانايبلا ىلإ دنتسي ليلحت ىنعي induktif ةفصب فصي وه يفيكلا

ىلع ءانب . ثحبلا ضرف ىلإ ريوطت ،مث اهيلع لوصحلل متي يتلا

إل نكمي ثيحب اراركن و ارارم هنع ثحبلا متي مث ثحبلا ضرف

اهضفرل وأ اهلوبقل نكمي ثحبلا ضرفلا نع جئاتنلا الص ختس

23. اهعمج متي يتلا تانايبلا ىلع ءانب

ىدل ةرفوتم تامولعملا حبصت و تانايبلا عمج ةيلمع دعب و

ليلحت ذيفنت يف ةثحابلا أدبت ، ةنابتس واال ةلباقملا نم ةثحابلا

ال تانايبلا ليلحت نم ةثحابلا نكمتت ىكل .و اهريسفت و تانايبلا

ىلي: امك تانايبلا ليلحت تاوطخ عبتت نأ دب

تانايبلا ضرع -1

و ميظنتلا و ريرحتلا ةيلمع ىلع تانايبلا ضرع لمشت

عمج راصتخا ةيلمع كلذكو لا ودج يف تانايبلا بيترت

ص.339. ، عجارملا سفن 23



ىلإ وأ ةنيعملا ةليضفلا و ةركفلا ىلإ اهقيرفت و تانايبلا

ليهستل ةبطرملا و ةمظنملا تانايبلا ضرعف . نيعملا عوضوملا

مسق ةبلطلا لك هنايب . اهذخأي نأ الدب ةاوطخ نييعت و ريرقت

ةغللا ميلعت مسق لك لكيه ،2018 ماعلا ةيبرعلا ةغللا ميلعت

. ثعبلا و ةيؤرلا ،و ةيبرعلا

تانايبلا فينصت -2

فينصتب ةثحابلا موقت ، تانايبلا عمج ةثحابلا تماق دعب

ةئف يف درف لك عضو وه فينصتلا نإف رخأ ىنعمب .و تانايبلا

موقت . هريغ نع هزييمت و ةفرعم لهست ثحبلا اهب ةصاخ

و ةعفانلا تانايبلا نييعتو ديدحتب تاوطخلا هذه يف ةثحبلا

،باإل ةعفانلا تانايبلا اهيدل يقبت ىتح ةعفانلا ريغ تانايبلا

بسح ىلع اهليصفتو ، تانايبلا فينصتو قيفرتلا ةفاض

. ةثحابلا ةمّدق ىتلا ثحبلا ةلكشم

اهريسفت و تانايبلا ليلحت -3

أدتبي ىذلا ىفصولا ثحبلا وه ةيفيكلا تانايبلا ليلحت

حرشلا نايتإ مث اهضعب و ةيحانلا ب ةبسانملا تانايبلا فينصتب

ةيحانلا نيب وعلاالةق ةيجان لك يف تامولعملا ىنعم ءاطعإو

ةثحابلا موقت نأ ىنعي تانايبلا ريسفت .و ىرخ األ ةيحانلا و

نم ةعومجم ساسأ ىلع تانايبلا هذه ليكشت ةلواحمب



ةثحابلا لظت ايرظن راطإ نوكت دق ىتلا ةيساس األ تاحلطصملا

ريسفت مدختستو ةضراعي مأ نيعم ثحب ةجيتن ديؤت ءاوس

. يدقتلا

ةساردلا ذيفنت لحارم ي-

اآلةيت: لحارملا يف ةساردلا ذيفنتب ةثحابلا موقت

دادعتس اال -1

ةغللا ميلعت مسق ةبلطلا كلاالم ىلع ةردق ةلكشملا ةفرعم -2

IAINLangsa ةيبرعلا

سيردتلا ملع و ةيبرتلا ةيلك ديمع ىلإ ةثحابلا تنذأتسا -3

اسجنل ةيموكحلا اإلسالةيم ةعماجب

ضافخن باإل سردملا عم ةقيمعلا ةلباقملا ب ةثحابلا تماق -4

كلاالم. يف ةبلطلا ةردق ىلع

ميلعت مسق سيئر عم ةقيمعلا ةلباقملا ب ةثحابلا تماق -5

كلاالم يف ةبلطلا ةردق ىلع الت واحملا ب ةيبرعلا ةغللا

مسق ةبلطلا عم ةحوتفملا ةنابتس باال ةثحابلا تماق -6

IAINLangsa ةيبرعلا ةغللا ميلعت

واحم كلاالمو ىلغ ةبلطلا ةردق تاقوعم لموعلا ليلحت -7



كلا يف ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت

الم

الةص خلا -8



34

عبارلا لصفلا

ةيناديملا تاساردلا

ثحبلا ناديم نع ةحمل -1

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق خيرات -1

اإلس تاعماجلا نم ةعماج ىدحإ InstitutAgamaIslam NegeriLangsa

ةيرق ىف ديدحتلا بو اسجنل ةنيدم ىف عقتو ، ةيشتأب الةيم

ىتح ، ارتموليك 1،5 ىلا وح ةنيدملا نع دعبت (Meurandeh) هيدنرم

باحصأو . نايح األ نم نيح لك ىف اهترايزل نيرئازلل لهست

،و سويرلكبلا ىمزمز نسح وكنت مه ةعماجلا هذه ءاشن إل ةركفلا

جاحلا سودناروتكدلا ،و نيما نيفراع جاحلا وكنت سودناروتكدلا

سودناروتكدلا ،و ايركز راهزا سوودناروتكدلا ،و نماس نيدلا نيز

21 خيرات ىف IAINLangsa تئشنأ .و سويرلكبلا فهراه سيردا

أ اإلسالةيم خيرات نع ةركاذملا لوصح نم يه 1980 ويلوي نم

نم ذخأي مسإ اذه بRantauPertaminaKualaSimpangو ةيشت آل

يقرش بونجب ةيخيش و ةريبك و ةعفترم ةيملع ةسسؤم مسإ

اياوز اهعمجو ةدرفم ةيواز ةملك 24. ةيقرش ةيشتأ bayeunب ايسآ

ألن ةيمستلا هذهب ىمست 25. نكر ىنعمب ةيبرعلا ةغللا نم ةقتشم

24https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Zawiyah_Cot_Kala_Langsa,diakses13November
2020
،(1976 نانبل توريبلا )، نورشعو ةنماثلا ةعبطلا ، قرشملا راد ةسسؤم واالعالم، ةغللا ىف دجنملا ، فولعم سيول 25



مولعلا رشنو ميلعت زكرمك دجاسملا يواز نوذخأي اإلسالم ءاملع

تايوازلا رود ىواتسي ألن ةيوازب ةعماجلا ىمست كلذلف . ةينيدلا

. ةينيدلا ملعتلا و ميلعتلا زكرم يه ةعماجلا ،و دجاسملا

ةزيجو ةنس دعب اعساو اريوطت ةعماجلا هذه ريوطت تناك

ءاضعا ددعو ، ددعلا ةهج نم مهددعو ةبلطلا ةءافك ةيحان نم

ىتح االت جملا ىتش ىف اهبعلت ىذلا عفلا رودو سيردتلا ةئيه

رارق بجومب ةيموكحلا اإلسالةيم ةعماجلا ىمض ىف اهمض مت

نم اهمسغ تريغتو 2006 ةنس 106 مقر ةيروهمجلا سيئر

ىلا اهمسغ تريغت ،مث ةيموكحلا ةعماجلا ىلا اإلسالةيم ةعماجلا

مقر IAIN Langsa ةيسنودن اإل ةيروهمجلل ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

بالداإل سيئر اهعقوتو 2014 ةنس ربمسيد 19 خيرات 146

ريدم امأو 26. ودوديو وكوج جاحلا روجيسنإ وه ةيسنودن

األلو هبئانو ريتسجاملا ميهاربا ىرصب روتكدلا اآلن ةعماجلا

ملع و. ةيبرتلا ةيلك ديمع امأو . ريتسجاملا نايفص يليهس روتكدلا

األ األلو هبئانو ، ريتسجاملا ميهاربا لا بقإ روتكدلا سيردتلا

دمحم ىناثلا هبئانو ، ريتسجاملا نديبأ لنيز روتكدلا يمداك

سيئر امأو . نيدلا يهم ةبلطلا ثلا ثلا هبئانو ، ريتسجاملا ىلضف

يتوم هريتركسو ريتسجاملا يتوتسأ يجوف ةيبرعلا ةغللا مسق

ص.321.
26https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Zawiyah_Cot_Kala_Langsa,diakses13

November2020



يتايلزن اإلسالم نيدلا مسق سيئرو ، ريتسجاملا ةمحر

سيئرو ، ريتسجاملا يتنس يردنيإ ينان هريتركسو ريتسجاملا

ةديحو ريتركسو ريتسجاملا اديرفا انين ةيزليجن اإل ةغللا مسق

ريتسجاملا لصيف دمحم باسحلا مسق سيئرو ، ريتسجاملا

اإل ةسردملا ملعملا مسق سيئرو ، ريتسجاملا راييز ريتركسو

، هريتسجاملا يدينوج هريتركسو ريتسجاملا يراس اتير ةيئدتب

ريتسجاملا احيرهم اتير األفطلا ةضور ملعملا مسق سيئرو

. ريتسجاملا نايرتف هريتركسو

ىلي: امك ماسقأ ةعماجلا هذهل

سيردتلا ملعو ةيبرتلا ةيلك -1

ةوعدلا و باد واأل نيدلا لوصأ ةيلك -2

ةعيرشلا ةيلك -3

اإلسالةيم ةلغشلا و ةيداصتق اإل ةيلك -4

ملع و ةيبرتلا ةيلك يف ماسقأ دحأ ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق امأ

وه األن سيردتلا ملعو ةيبرتلا ةيلك ديمع امأو . سيردتلا

نيدلا يهم ثلا ثلا بئان ،و ريتسجاملا ميهاربإ لا بقإ روتكدلا

ك اهب قلعتي امو ةيبرعلا ةغللا ةبلطلا هيف ملعتتف . ريتسجاملا

ةغللا و ةمجرتلا و ءاشن واإل وبلاالةغ فرصلا و ىوحنلا و ةباطخلا



كلذ ( هتشأ ) هجاتحإ امو ةيبرعلا ةغللا سيردتلا قورطو ىسفنلا

هيف ملعتت يذلا امسق اديحو نذإ نوكيف . ّصخ األ بناج ىلع

. ةعماجلا ذهب ةيبرتلا لا جم يف ةيبرعلا ةغللا

ةيملعت لئاسولا و رضاحملا و ةبلطلا لا وحأ -2

ةبعش سيئرو .2002 ةنس ىف ةيبرعلا ةغللا ةبعش حتف

ةيوز ةعماج كلذ نيح رتسجاملا راقفلا وذ روتكدلا ةيبرعلا ةغللا

لّدبي كلذ اهدعبو . ةيله األ اإلسالةيم ةعماجلا ذنم كاال توشت

نيح رصان دمحم اهدعبو ىتوانسم عم ةيبرعلا ةغللا ةبعش سيئر

ةعماجلا ىلإ ةيله األ اإلسالةيم ةعماجلا نم اهمسإ تريغت كلذ

سيئر لّدبي مث "ج" ةيبرعلا ةغللا ةبعش دامتع ّنأاإل ةيموكحلا

نم اهمسإ تريغت و رتسجاملا ىلضف دمحم ةيبرعلا ةغللا ةبعش

سيئر سيردتلا ملعو ةيبرعلا ةغللا مسق ىلإ ةيبرعلا ةغللا ةبعش

و ريتسجامملا يتوتسأ يجوف ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق

اآلن"ب". اهدامتعإو ريتسجاملا ةمحرايتوم سيرتركس

نم نيجرختم وناك امإ ةبلطلا نم ريثك ددع هيف ملعتيو

404 مهددع ناكو ، اهاوس مأ اإلسالةيم سردملا وا دهاعملا

نيسردملا رثكأ ناك نيرضاحملا وأ نيسردملا ةيحان نمو . اصخش

ىلو األ ةساردلا ىوتسم ىف ةيبرعلا ةغللا مسق نم نيرختم هيف



. اسردم 28 مهددع نوكيو . اضيأ ريتسجاملا وأ

ةيبرتلا ةيلك ىف ماسق األ ىدحإ نم ةيبرعلا ةغللا ميلعت امأ

ملعملا دعتسيل ال صفم ةيبرعلا ةغللا ملعتي اهيفو . سيردتلا ملعو

هسردي سردملا ،و رغصملا سيردت ملعتي اهيفو ةيبرعلا ةغللا

مهم ءايشأ دجوت كانهو . ريتسجاملا يتوتسأ يجوف ة ذاتسأ

لئاسو يهو ةعماجلا اهيلا ىمرت ىتلا ضارع األ ىلع لوصحل

: يهو ةدوشملا ةياغلا ىلع لوصحلل عفدت لئاسولا هذه ، ةيملعتلا

ىنابملا -1

IAIN ةيسنودن اإل ةيروهمجلل ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

و ميلعتلا ةيلمع أدبت 2004 ربميفون 27 خيرات ذنم Langsa

،(Meurandeh) هيدنيرم ةيرق ىف ةديدجلا ىنابملا ب ملعتلا

ىنابم اهنمو . ارتيموليك 1،5 ىلا وح ةنيدملا نع دعبت

ىنابمو ، نيملعملا ليهأتو ةيبرتلا ةيلكل ملعتلا و ميلعتلا

، ةوعدلا و باد واأل نيدلا لوصأ ةيلكل ملعتلا و ميلعتلا

و ميلعتلا ىنابمو ، ةعيرشلا ةيلكل ملعتلا و ميلعتلا ىنابمو

اإلسالةيم. لغشو داصتق اإل ةيلكل ملعتلا

ةبتكملا -2

، تاعماجلا و سرادملا لك ىف ةمهم اهل ةبتكملا نإ

اإل ةيروهمجلل ةينيدلا نوؤشلا ةرازو ةعماج ىف كلا ذكو



و ميلعتلا ةيلمع هيدأت ىف ديفت IAINLangsaألاهن ةيسنودنإ

ةبتكمل . ايفاقثو ايلمع ةبلطلا ةردقلا ىوتسم عافتر إل ملعتلا

IAIN Langsa ةيسنودن اإل ةيروهمجلل ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

10.207 وه اهلك بتك ددعو اباتك اعوضوم 5.768 اهدنع

27. اباتك

ةرازو ةعماج حاجنل يه ةبتكملا نم ضرعلا امأ

ةيلمعل IAIN Langsa ةيسنودن اإل ةيروهمجلل ةينيدلا نوؤشلا

ىعقاو ىف ةيقوفتملا ةينيدلا مولع ريوطتو ملعتلا و ميلعتلا

ىف فرصت لكل ةديجلا ةمدخلا ىطعيو اإلسالةيم ةعيرشلا

. ةعماجلا

: لبقتسملا ىف ةبتكملا ريوطتل ةطخلا

ةءارقلا ةبغر ةيمنتل -

بتكلا ثحبلا ىف ةبلطلا ةدعاسمل -

ةيديهمتلا مزاوللا لمكي -

ىوغللا لمعملا -3

األ ةيقرت ىف ةمهم ةرود ىتلا ىرخ األ ةليسولا امأ

بيردتل لمعملا اذه لمعتسيو ، ىوغللا لمعم يهف فاده

توشت ةيواز ةعماج ةيسنودن اإل ةيروهمجلل ةينيدلا نوؤشلا ةرازو ةبتكم نم قيثوتلا 27

. اسجنلب ةيموكحلا كاالاإلسالةيم



اضيأ دجتو . ةبلطلا وأ ةذتاس لأل ناك ءاوس ةيوغللا ةورثلا

. ةوعدلا لمعملا ،و ريتيفمك لمعملا يه ىرخ األ لمعملا نم

. ةضايرلا بعلمو تابلا طلو طلالب دهعم ىرخ األ لئاسوو

اهتشقانم و ثحبلا تانايبلا ضرع -2

و ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق سيئر عم ةلباقم لبق امأ

نكل ،و ةعونتم كلاالم ميلعت ىلع ةبلطلا ةردق كلاالم،نإ رضاحملا

نم الت واحم .و نوبجي مهنم رثكأ كلاالم ميلعت ىف ةبلطلا ةبغر

كلاالم. ميلعت رضاحملا و ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق و

ثحبلا تاودأ ّنأ ثحبلا جهنم ىف ثحابلا ركذي امك

عم ةلباقملا . ةنابتس واال ةلباقملا يه تانايبلا عمجب ةمدختسملا

عم ةنابتس كلاالم،واأل رضاحملا و ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق سيئر

ثحابلا دجويف .2018 ماعلا ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ةبلطلا

ميلعت مسق الت واحم " ثحبلا عوضوملا اذهب ةقلعتملا تانايبلا

"IAIN Langsa كلاالمبــــ ىف ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا

يلي: امك ةلباقملا نم ثحابلا لصح تانايبلا امأ

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق سيئر عم ةلباقم (1

ةيبرعلا ةغللا كلاالمب ىف ةبلطلا ىلع نوبجي حئاوللا -1

ةغللا لاكالمب ةبلطلا عىل نوبجي ال ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق

ةغللا ميلعت مسق نكلو . ةعماجل ا ةئيب لو صفلا يف ةيبرعلا

ةراهم ميلعت يف ةسامح و نومسحي يكل مهعفدأ ةيبرعلا



كلاالم.

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ة يتحتلا ةينبلا و قفارملا -2

ة بلطلا عتيمل يف كلاالم ةسراممل ةيفاك ةيتحتلا ةينبلا و قفارملا

كلذ: يف ة،امب عماجلا يف مهدوجو ءانثأ

ةيبرعلا ةغللا ب ءافكأ نورضاحم -1

ثلا ثلا قباطلا يف ةيبرعلا ةغللا ة بلطل ةسارد فرغ -2

ةغللا بولسا و تدارفم تاحول -3

ةبتكملا -4

اًضيأ هيدل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق نإف ، كلذ ىلإ ةفاض باإل

لثم: ة، عماجلا عم طباور

يوغل لمعم -5

. ةيبرعلا ةغلل جمارب اهيفو ةيوغل ةسسؤم -6

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق اههجاوت ىتلا تاقوعملا ج-

اميف ، ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق اههجاوت ىتلا تاقوعملا

ىلي

تا فلتخم ةبلطلا سيردتلا ةيفلخ -1



لب ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق نوراتخي ة بلطلا لك سيل -2

األلو رايخلا

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم -8

ىف ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم

: يليامك يه كلالم

ةيو غللا ةئيب لا ذيفنت -1

و نينث اال امهو عوبس يفاأل نيموي ةغللا موي -2

سيمخلا

ةغللا بولسا و تدارفملا تاحول -3

ىوتحم لثم بويتويلا تاونق ةدهاشم ة بلطلا دشاني -4

28. راوحلا صوصخلا هجو ىلع ةيبرعلا ةغللا ميلعت

كلاالم رضاحملا عم ةلباقم (2

ةبل طلا ة ردقو عتيمللاكالم ةيلمع -1

ميمصت ىلع كالم ةرود يوتحت يمل، عتلا ةيلمع ذيفنت لبق

ملعتلا تاجرخم عم ةقفاوتم اهتارشؤمو يلصف يميلعت

29.(CPL) نيجيرخلل

10 خيراتلا يف ةلباقم ، ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق سيئر , يتوتسأ يجوف ةذاتسأ 28

2020 ريبمفون
2020 ريبمفون 17 خيراتلا يف ةلباقم كلاالم، ةرضاحملا ، امحر ايتوم ةذاتسأ 29



نكلو ، ةيبرعلا ةغللا ب تثدحت كلاالم ملعتلا ةيلمع ءانثأ

ةطشن ريغ ة بلطلا ناكو كلذ، نومهفي ةال بلطلا نم ديدعلا

ة بلطلا أدب عبارلا عامتج اال دعب . ةثلا ثلا تاءاقل لوأ يف

. ةيبرعلا ةغللا ب ثدحتلا ىلع اوربجأو ةيبرعلا ملكتي طاشنب

كلاالم ميلعت يف هجوت ىذلا الت كشم ب-

( ةبلطلا عيجست لاكالم( يف ةقثلا -1

تادرفم -2

ةلمجلا لسلسي -3

بولسأ و بكارت -4

دعاوق -5

كلاالم يف الت كشم لحل رضاحملا الت واحم ج.

كلاالم ةراهم ميلعت يف نومسحي يكل مهعفدأ -1

طئاسولا مادختسا -2

30. ةيوغل ةئيب قلخ -3

تاذ تادرفملا نو رشع ظفح ة بلطلا ىلع بجي -4

اهتسارد يرجي يتلا داوملا نم عوضوملا ب ةلصلا

2020 ريبمفون 20 خيراتلا ىف ةلباقم كلاالم، ةرضاحملا ،ه أسّنت امحر ةذاتسأ 30



( بولسأ و بكارت ) ةلمجلا دادعإ ىلع قبطت مث -5

مادختس لال سردت سوماقلا مادختسا مث -6

ةبسانملا تادرفملا

مهئاقدصأ ةعم بلطلا بردتي مث -7

: ىرخأ رومأ نيب نم ، تاحيحصتلا -8

,( دعاوق ) بولسأ , ةلمجلا بيك ),رتا تاوسا ) قطنلا

31. تادرفملا رايتخا مادختساو

ال هنكلو ، دوجوم لعفلا ب تلذب يتلا دوهجلا رثأو

يلقال.32 زيلا

ةبلطلا عم ةنابتسإ ج)

/ةاإلمسمقر جّرختم

يدنم1 يناك اّزر MAN2TanjungPuraايشتم

م2 ازيلوم راد SMANN3Langsaاكزر

ازيلوم3 MAN2Langsaيرطف

ليزاف4 فيراس MAN2Langsaدّمحم

يناي5 PesantrenAl-MuslimunLhoksukunافلأ

ةمحر6 MASBabulHudaيتيس

مسراك7 MASBabulHudaتيفيف

.2020 ريبمفون 9 خيراتلا يف ةلباقم كلاالم، ةرضاحملا ة، محر ايتوم ةذاتسأ 31

. ريبمفون 10-9 خيراتلا ىف ةلباقم كلاالم، ةرضاحملا ، أسّنت ة محر ةو محر ايتوم ةذاتسأ 32



MANPeureulakةجيدخ8

نادبأ9 MAN1Langsaايتوم

وتسير10 اريفش SMKN3Langsaارايت

يلحر11 ايلوأ MAN1Langsaارتيج

ةروانوم12 SMAN2Langsaايلوم

MAN2AcehTimurارونهف13

يقزر14 روتافيفا
ناوبيسح

MAMUQLangsa

يراوسم15 MAMUQLangsaرجاف

يقزر16 يلأ MAN2Langsaناوفس

ةرزان17 MASAlZahrahBireunيتيس

يرطف18 PesantrenDarulMukhlisinKualaلوادين
Simpang

نامرف19 MAN2TanjungPuraكيفوت

اريهاف20 MASKasratussa’adahTanjungPuraيتيس

اتنيلا21 ليم

SMADarussa’adahPangkalanSusuارونافوا22

اتنس23 SMAN1RantauSelamatايرون

SMARaudhatulFuqaraسيراحلا24

لماك25 SMAPlusNurilUlumدمحم Peureulak

يدرمويزا26 فيرأ MASPPMدمحم Tajussalam

يرطف27 MASAl-UswahKualaLangkatاسيناه

معان28 MAMUQLangsaدمحم



نوييتوسان

نايلس29 اكيتأ MASAl-WasliyahStabatاركا

ومال30 MASRaudhatunNajahلوحتفم

بلطة عيمج 30طاًبلا،يأ ةساردلا هذه يف ة بلطلا ددع غلب

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق

غلبو كلاالم، تارود يف اوكراش نيذلا 2018 يساردلا ماعلا يف

ىلإ ادانتسا 30طاًبلا. اًضيأ ةساردلا هذه يف نيكراشملا ددع

نماأل ددعلا سفن عم ابيجم 30 نم نايبتس اال تانايب جئاتن

يه: حوتفملا الع طتس اذهاال نم تانايبلا . ةلئس

ةبلطلا سيردتلا تايفلخ -1

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسقب ةسماحلا ةلحرملا ىف ةبلطلا نإ

نم سيل رثكأ نكلو دهاعملا نم نوجرختم مهنم رثكأ IAINLangsa

نم األرخ ضعب ،و ةيدلا ب لوقن ةداع امك وأ ةثيدحلا دهاعملا

. ةيموكحلا اإلسالةيم ةيلا وعلا ةيموكحلا ةيلا علا ةسردم

عتيمللاكالم ةيلمع -2

فلتخت كلاالم، تارود اوسرد نيذلا ة بلطلا عيمج نيب نم

بجي نكلو ، نيطشن اوسيل مهنم ديدعلا نكلو كلاالم، يف مهتاردق

ميلعت نوسردي نيذلا ة بلطلا عيمج لبق نم ةرودلا هذه ةسارد

. ةيبرعلا ةغللا



يمل عتلا قرط -5

ءانثأ ةمدختسملا ةقيرطلا باوجلا ة بلطلا عيمج نيب نم

و تارضاحملا و رهاظتلا بيلا سأ مادختساب . ةديج كلاالم يمل عتلا

ب ثدحتلا يف نيلّغشو ناعجش ة بلطلا نوكي ىتح . حيحصتلا

. ةيبرعلا ةغللا

ةيبرعلا ةغللا كلاالماب ىلع ةبلطلا اههجاوت يتلا تاقوعم د-

ةقّثلا ريغ -1

تادرفم ةّلق -2

دعاوق فعض -3

ةطيشن ريغ ةيوغللا ةئيب -4

ائطخم نوكي نأ نم فوخلا -5

نومهفي ونال عمتسملا -6

كلاالم ةردق ةيقرتل ةبلطلا الت واحم ه-

ةدحاو اياون -1

اطاشن رثكأ لعتيم -2

رثكأ تادرفملا ظفح -3

ايموي ةمدختسملا لمجلا قطنتو سرامت ام غابلا -4



ةيبرعلا ةغللا ب ءاقدص لاكالمعماأل ةسرامم -5

ةيرصبلا و ةيعمسلا وأ صنلا يف تاثداحملا ضرع -6

( بويتوي )

ميلعت ةرادإ اهب تماق يتلا ةطشن يفاأل سامحب كراش -7

كلاالم. ةردقل ةصاخ ، ةيبرعلا ةغللا

اهريسفت و تانايبلا ليلحت -5

،بواإل اهليلحت كلذ دعب ةثحابلا يتأتف تانايبلا ضرع ضعب

ةقباسلا تاحفص ىف ةثحابلا اهتمّدق ىتلا تانايبلا ىلع دهمتع

: ىليامك ةثحابلا اهللحتف

ةيبرعلا ةغللا بلطةلاكالمب بج الي ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق

مسقلا نإف كلذ، عمو ة. عماجلا ةئيب يف وأ لصف لا يف (كلاالم)

. ةيبرعلا ةغللا لاكالمب ىلع نوصيرح امئاد مهنأ ة بلطلل امئاد لقني

يف ةدعاسملل مسقلا ىدل يتلا ةيتحتلا ةينبلا و قفارملا نإ

. ةيفاك ةيبرعلا ةغللا ميلعت ة بلطل ثدحتلا ىلع ةردقلا نيسحت

ىلي اميف ، ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق اههجاوت تاقوعملا نإ

تافلتحم ةبلطلا ةردق ىتح تا، فلتخم ةبلطلا سيردتلا ةيفلخ

وكلاالم. بيكارتلا ، دعاوقلا ، تادرفملا لثم ، اضيا

ةغللا ميلعت مسق نوراتخي ة بلطلا لك سيل اآلرخ تاقوعملا مث



كلاالم عيجستلا ىلع ّلقا ةبلطلا ىتح األلو، رايخلا لب ةيبرعلا

. ةيبرعلا ةغللا

يف ة بلطلا ردقة ةيقر تل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم نإ

يفاأل نيموي ةغللا موي ةيو،مث غللا ةئيب لا ذيفنت ىلي، اميف كلاالم،

كلا ةسرامم عيطتسي ةبلطلا ىتح ، سيمخلا و نينث اال امهو عوبس

، ةغللا بولسا و تدارفملا تاحول ، عيجستلا و ةيبرعلا ةغللا الماب

فدهب

تادرفملا نوفرعي وال دهعم يجيرخ نم اوسيل نيذلا ة بلطلا نأ

ةدهاشم ة بلطلا دشاني التاآلرخ واحم ،و تاحول ىرن نأ نكمي

هجو ىلع ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىوتحم لثم بويتويلا تاونق

. راوحلا صوصخلا

كلا يف ة بلطلا ةردق يهف لاكالم رضاحم التعملا باقملا امأ

، لعفلا كلاالمب نوعيطتسي ة بلطلا فصن نأ ىنعمب ًادج، ةديج الم

، نيطشن ريغ وأ نييبلس ةامزاولا بلطلا ءاقللا ةيادب يف نكلو

ةغللا ب ثدحتلا ىلع اوربجأو نيلعاف اونوكي اوأدب عبارلا ءاقللا

تارشؤمل اقفو كلاالم ملعت فده قيقحت متي ثيحب . ةيبرعلا

. ةصاخلا تاراهملا يف اهنيمضت متي ةملك بلاةCPLو طلا

ءانثأ ة بلطلا قوعت يتلا لماوعلا كالتو شملل ةبسنلا ب امأ

مهنأ ىنعمب كلاالم، ىلع نوؤرجي ةال بلطلا نإف كلاالم، ملعت

ة بلطلا فرعي ال .مث كلذ ىلع نيداتعم ريغ ألمهن نيقثاو اوسيل



نورقتفي نأ دعب ، ةبعص كلاالم وأ مهلمج لعجل كلذو ، تادرفملا

رايتخاو لمجلا فيلأت يف ةبوعص اضيأ نودجي تادرفملا ىلإ

لحل ةلوذبملا دوهجلل ةبسنلا ،امأب كلذ عمو . ةحيحصلا تادرفملا

ةدام لكل تادرفم 20 ظفحب نومزلم الب طلا نإف ، ةلكشملا هذه

ال سيماوقلا مادختسا ،مث لمجلا عنص نم الب طلا نكمتي ىتح

لكشب لمجلا الب طلا فلؤي كلذ دعبو ، تادرفملا مادختسا رايتخ

ةعم بلطلا سرامي كلذ دعبو ، اًمظتنم بولسأ نوكي ثيحب ديج

وأ ةلمجلا بيترت وأ قطنلا نم ،امإ ةيحيحصت كانه مث هقيدص

ىلع ة بلطلا ةردق نأ ىتح ، تادرفملا مادختس ال بولسأ رايتخا

. ةديج كلاالم

ةبلطلا ةبغر ةنإ بلطلا عيمجل ونا بتس اال ىلع ةباج نماإل

ال مهنم ضعبو نوبغري مهنم ةعونتم ةباطخلا ميلعت ىلع

ةثيدحلا دهاعملا نم نوجرخاتم سيل مهنم رثكأ .ألن نوبغري

ةسردم نم األرخ ضعب و ةيد وأ ةثيدح ريغ دهعم نكلو

.امأب ةيموكحلا اإلسالةيم ةيلا علا ةسردم و ةيموكحلا ةيلا علا

نم رثكأ نوظفحي ال مه كلاالمنأ امدنع ةلكشملل ةبسنلا

نع نوملعتي ال ةبلطلا ضعب ألن بكارت و دعاوق , تادرفملا

مل ةبلطلا ضعب ألن فوخلا ، ساس نماأل فرصلا و وحنلا

ىتلا ىرخ التاأل كشم ،امأ ةيبرعلا ةغللا كلاالمب ىلع ندوعتت

ملكتي نأ داتعملا نم سيل للكالمألن ةعاجشلا ال وأ ةقث ال



ال نيعمتسملا و أطخلا نم اضيأ نوفاخي مهنأ مث ةيبرعلا

ةئيب لا دجوت ال هنأ يه ىرخأ ةلكشم مث قيلا. ام نومهفي

. ةيبرعلا ةغللا لاكالمب ىلع ة بلطلا داتعي ال كلذل ، ةيوغللا



53

سم الخا لصف لا

تاحرتقملا و تايصوتلا و ثحبلا جئاتن

ال واحم قلعتي اميف ةقباسلا لوصفلا ىف ةثحابلا تثحب دقل

كلاالم ةراهم ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ت

مدقت امك ثحبلا جئاتن مدقن نأ ةثحابلل نسحتف ،IAIN Langsaب

. ثحبلا اذهب ةقلعتملا تاحرتقملا و تايصوتلا و اضيأ اهدعب

ثحبلا جئاتن -1

ىلإ األلو لصفلا نم عوضوملا ذه ىف ةثحابلا تثحبام دعب

: ىليامف يهو ، اهصيخلت ددصلا اذه يف ىتأيف األرخ لصفلا

ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم -5

ةغللا ميلعت مسق لمع تناك IAINLangsaكلاالمب ةراهم ىلع

وه: ةيبرعلا

ةيو غللا ةئيب لا ذيفنت أ-)

سيمخلا و نينث اال امهو عوبس يفاأل نيموي ةغللا موي ب-)

ةغللا بولسا و تدارفملا تاحول ج-)

لثم بويتويلا تاونق ةدهاشم ة بلطلا دشاني د-)

صوصخلا هجو ىلع ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىوتحم

راوحلا



ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق اههجاوت ىتلا تاقوعم -6

تا فلتخم ةبلطلا سيردتلا ةيفلخ أ-)

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق نوراتخي ة بلطلا لك سيل ب-)

األلو رايخلا لب

ةغللا كلاالماب ىلع ةبلطلا اههجاوت يتلا تاقوعم -7

ةيبرعلا

ةقّثلا ريغ أ-)

تادرفم ةّلق ب-)

دعاوق فعض ج-)

ةطيشن ريغ ةيوغللا ةئيب د-)

ائطخم نوكي نأ نم فوخلا ه-)

نومهفي ونال عمتسملا ز-)

ثحبلا تايصوت ب-

يه ثحبلا اذه يف تايصوصتلا امأ

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسقلل -1



ةيقرت يف اوعجشي نأ نيرضاحم ىلع يغبني -1

يف اميس كلاالموال ةراهم ىلع ةبلطلا ةردق

ناكسملا

قيقحت وأ ميظعت نأ نيرضاحم ىلع يغبني -2

كلاالم ةراهم ةقرت ىلع ةطشنا

ةبلطلل -2

امإ كلاالم ةراهم ىلع وجتحي نأ ىلع يغبني -1

نع مهنيب ةركاذمب نكسملا ىف وأ لصفلا ىف

ىلع نيرداق اونوكي ىتح ثحبلا عوضوم

كلاالم. ةراهم ىلع صوصن ملكتت

ةيبرعلا ةغللا اب اوملكتي نأ ةبلطلا ىلع يغني -2

. امئاد

تاحرتفملا ج-

صوصنلا ةيبرعلا ةغللا اب ملكتت نأ سردملا ىلع يغبني -1

. ةبلطلل ةيمويلا لك ةيبرعلا

ثحبلا هذه روّطيل األرخ نوثحابلل زوجي -2

عجارملا

: ةيبرعلا عجارملا -1

ركفلا رد : اريك ، ةيبرعلا ةغللا نونف سيردت ، ركدم دمحا يلع
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LEMBARWAWANCARABERSAMAKETUAJURUSANPENDIDIKAN

BAHASAARAB

PENELITIANSKRIPSIJUDUL

“UPAYAJURUSANPENDIDIKANBAHASAARABUNTUKMENINGKATKAN

KEMAMPUANMAHASISWAPADAKALAM”

1.ApakahjurusanPendidikanBahasaArabmewajibkanmahasiswa



berbicarabahasaArabdikelasdandilingkungankampus?

2.ApakahjurusanPedidikanBahasaArabsudahmelibatkandosen-

dosenyangberkompetendalam bidangkalam?

3.ApakahjurusanPendidikanBahasaArabmenyediakansaranadan

prasarana yang baikuntukkemampuan berbicara bahasa Arab

mahasiswa?

4.Apakah jurusan Pendidikan Bahasa Arab sudah mengadakan

kegiatan-kegiatanyangrelevandenganvisimisijurusandanuntuk

meningkatkankemampuanberbicarabahasaarabmahasiswa?

5.ApakahjurusanPendidikanBahasaArabsudahmenerapkanbi’ah

lughowiyah?

6.ApafaktorpenghambatjurusanPendidikanBahasaArabdalam

kemampuankalam mahasiswa?

7.ApaupayayangdilakukanjurusanPendidikanBahasaArabuntuk

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa arab mahasiswa

secarabaikdanlancar?



ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق سيئر عم ةيصخشلا ةلباقم ةقرو

ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم " ناونع ةيملع ثحب

IAINLangsaالمب كلا ىف ةبلطلا ةردق

ةغللا ةاكلالمب بلطلا ةنم يبرعلا ميلعتلا مسق لهيجب -1

ة؟ عماجلا ةئيب لا يفو لصف لا يف ةيبرعلا

ءافكأ نيرضاحم لعفلا ب يبرعلا ميلعتلا مسق كرشي له -2

كلاالم؟ لا جم يف

ةيتحت ةينبو قفارم ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق رفوي له -3

؟ ةيبرعلا ةغللا لاكالمب ىلع ة بلطلا ةردقل ةديج

تاذ ةطشنأ دقع دق ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ناك اذإ ام -4

ب ثدحتلا ىلع ةردقلا نيسحتو مسقلا ةلا سر ةيؤرب ةلص

؟ ةيبرعلا ةغللا

ةيوغللا ةيئانث لـا ذيفنتب ةيبرعلا ةيبرتلا ةرادإ تماق له -5

؟

ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق اههجاوت ىتلا تاقوعملا ام -6

كلاالم؟ ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتب

ةردق ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم يه ام -7

ديج؟ لكشب ةيبرعلا ةغللا كلاالماب ىلع ةبلطلا



LEMBARWAWANCARABURSAMADOSENKALAM

PENELITIANSKRIPSIDENGANJUDUL

“UPAYAJURUSANPENDIDIKANBAHASAARABUNTUKMENINGKATKAN

KEMAMPUANMAHASISWAPADAKALAM”

PERTANYAAN:

1.ApakahibumempunyaiRPS(RancanganPembelajaranSemester)

sesuaidenganindikatoryangharusdicapaimahasiwa?

2.Bagaimanakemampuanmahasiswadalam berbicarabahasaArab?

3.ApamasalahyangIbuhadapisaatmengajarmatakuliahkalam?

4.BagaimanaIbumengatasimasalahtersebut?

5.Apakahsaatpembelajarankalam ibumenggunakanbahasaArab

secaralisandantulisan?

6.Apakahpadasaatpembelajarankalam mahasiswaaktifberbicara

bahasaarab?

7.MenurutIbu,upaya apa yang sudah dilakukan jurusan untuk

meningkatkankemampuanberbicarabahasaArabmahasiswa?

8.Apakahadaefekdariadanyakegiatanyangdilakukanjurusanitu?



الم كلا رضاحملا عم ةيصخشلا ةلباقم ةقرو

ةيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق الت واحم " ناونع ةيملع ثحب

IAINLangsaالمب كلا ىف ةبلطلا ةردق

يتلا تارشؤملا قفو يلصفلا ميلعتلا ةطخ كيدل له -1

ة؟ بلطلا اهققحي نأ بجي

؟ ةيبرعلا ةغللا لاكالمب ىلع طلالبة ةردق يه ام -2

كلاالم تارود سيردت دنع اههجاوت يتلا ة لكشملا يه ام -3

؟

؟ ةلكشملا تّلح فيك -4

ةيبرعلا ةغللا مادختساب كالماألم ملعت ءانثأ وه له -5

؟ ًابوتكمو ًايوفش

ةيبرعلا ةغللا متلكتي ة بلطلا كلاالم ملعت تقو له -6

؟ طاشنب

نيسحتل مسقلا اهلذب يتلا الت واحملا يها كل،ام ًاقفو -7

؟ ةيبرعلا ةغللا لاكالمب يف ة بلطلا ة راهم

؟ ةراد اهباإل موقت يتلا ةطشن لأل ريثأت يأ كانه له -8



LEMBARANGKETMAHASISWA

1.Darimanaasalsekolahkamu?

2.Apakahkamupernahbelajarbahasaarab?

3.Apakahkamusudahbelajarmatakuliahal-kalam?

4.Menurutkamu,bagaimanaprosespembelajaranal-kalam?

5.Apakahketikapembelajaranal-kalam kamuaktifdalam berbicara

menggunakanbahasaarab?

6.Menurutkamu,Apakah metode/cara yang digunakan dosen al-

kalam sudahbaik?

7.Kesulitanapayangkamualamiketikaberbicarabahasaarab

8.Apakah ada faktor-faktorpenghambatyang kamu alamidalam

berbicarabahasaarab?

9.Bagaimana upaya kamu untuk meningkatkan kemampuan

berbicarabahasaarab?

10.Apakahkamuantusiasmengikutikegiatan-kegiatanyangdilakukan

jurusanPBAyangbertujuanuntukkemampuankalam?



ةحوتفم ةنابتس اإل

؟ كتسردم نيه نم -1

؟ ةيبرعلا ةغللا تسرد له -2

كلاالم؟ ةرود تسرد له -3

كلاالم؟ ملعت ةيلمع يه فيك ، كيأرب -4

كلاالم؟ ملعت دنع طشن لكشب ةيبرعلا ةغللا تثدحت له -5

؟ ديج كلاالم سردم يتلا ةقيرط له ، كيأرب -6

ةيبرعلا المب كتلا دنع كتهجاو يتلا تابوعصلا 7-ام

ةيبرعلا ةغللا كلاالمب ىلع كعنمت ىتلا تابوعقعلا دجوي له -8

؟

؟ ةيبرعلا ةغللا الم كتلا ةردق ةيقرتل الت واحم فيك -9

اهب موقي يتلا ةطشن يفاأل ةكراشملل سمحتم تنأ له -10

كلاالم؟ ةردق ىلإ فدهت يتلا و ةيبرعلا ةغللا ملعت مسق
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