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  المالحق
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  أداة البحث

  . الباحثة تعمل املالحظة كالّتايل:ستخدم باملالحظة و املقابلةأداة امل  

. مكان, الباحثة تنظر هذا املكان املوضع كي الباحثة تعريف ما توجد ىف مكان ١

  تريد أن تبحث الباحثة.املوضع اّليت 

. فاعل, ىف هذا البحث, فاعل له أكرب الدور ألّن يعطيه دور ىف نشاط مت تنفيذه يأثر ٢

  جّدا على ما تتم ىف البحث.

. وقت, الباحثة البّد أن تّم الوقت اّلىت تكون فيها هدف للتعّلم الّلغة العربية ألّم ال ٣

  يتعّلمون الّلغة العربية كّل يوم.

  اط, يقوم الفاعل بأنشطة مكان حيث أن يسبب الّتفاعل بني الفاعل اآلخر.. نش٤

. هدف, ىف األنشطة املرصودة, تنظر الباحثة ىف األهداف اّلىت جيب حتقيقها بواسطة ٥

  الفاعل. هل هذا تشجيع يعطى أثر ىف التعّلم الفاعل. 

مصادر ذات  و باملقابلة, تقوم الباحثة بإعداد األسئلة الستخدامها كمادة أو  

  صلة ىف البحث. نفذت األسئلة على النحو التايل:
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  دليل المقابلة

  TPA)(ّلم الّلغة العربّية لمريد روضة التربية القرآنيةعتشجيع ت

  وي الجنوبيةاكونفانغن جايا,  الينييا,   ,باب الّسالم بالمسجد

  مخبر    : معّلم/معّلمة الّلغة العربّية

  إسم   :

  جنس :

لتعّلم الّلغة العربّية باملسجد  )TPA( روضة الرتبية القرآنيةما يشّجع املريد  .١

 فانغن جايا, الينييا, كوناوي اجلنوبية؟ باب الّسالم,

 ، و لقرآنعلى تعلم اللغة العربية هو تسهيل تعلم اال ملريدايشجع  •

سلفياين مسدلفة ، اجلمعة ، الساعة (. لقرآناتعميق فهمهم 

١٨.٣٠( 

  )١٠.١٥اللغة العربية. (ديانا بوتري ، الثالثاء ، التفرد عرفة مل •
  تعّلم الّلغة العربّية؟لنشاط  ملريدهل ا. ٢

نعم ، إم متحمسون جًدا لتعلم اللغة العربية. (سولياين مسدلفة ،  •
  )١٠.١٥ديانا بوتري ، الثالثاء  و ١٨.٣٠اجلمعة ، الساعة 

  تعلم الّلغة لعربية؟ . هل وفقا لألستاذة أن املريد حيّبون٣

ديانا بوتري ،  و ١٨.٣٠(سولياين مسدلفة ، اجلمعة ، الساعة نعم,  •

  )١٠.١٥الثالثاء 
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. كيف طريقة األستاذة لتجذب االهتمام املريد كي يكون متشّجعا لتعّلم الّلغة ٤

  العربية؟

أقدم  أشرح دائًما مزايا تعلم اللغة العربية و اية التعلم,قبل بديعين  يتطريق •

التقدير ملن يستطيع اإلجابة على األسئلة اليت أطرحها. (سلفياين 

 )١٨.٣٠مسدلفة ، اجلمعة ، الساعة 

ملن يفوز ا. (ديانا بوتري أعطى اهلدية  إقامة املسابقات ويعين  يتطريق •

 )١٠.١٥، الثالثاء ، 

لتعّلم الّلغة  )TPA( . ما صعوبات اّلىت توّجها املريد روضة الرتبية القرآنية٥

  العربّية؟

اللغة قلة املريب  مثل الكتب العربية ويعين قلة التسهيالت  صعوباتال •

 و ١٨.٣٠العربية يف هذه القرية. (سولياين مسدلفة ، اجلمعة ، الساعة 

  )١٠.١٥ديانا بوتري ، الثالثاء 

  . هل املريد صعوبة ىف تعّلم الّلغة العربّية؟٦

عند االنتباه قلة بسبب صعب ىف تعلم اللغة العربية  ملريدنعم ، بعض ا •

املتاحة مثل الكتب العربية (سولياين قلة التسهيالت  تعليمية وعملية 

  )١٠.١٥وديانا بوتري ، الثالثاء  ١٨.٣٠مسدلفة ، اجلمعة ، 



 

٨٤ 

 

  . ما العوامل املؤثرة تشجيع املريد ىف تعّلم الّلغة العربية؟٧

األسرة. (سولياين  دعم الوالدين و البيئية و العوامليعين العوامل املؤثرة  •

  )١٠.١٥وديانا بوتري ، الثالثاء  ١٨.٣٠مسدلفة ، اجلمعة ، الساعة 

 . كيف جهد املعّلم ىف ترقية تشجيع املريد لتعّلم الّلغة العربّية؟٨

 صغرية أو إعطاء قيمة مضافة ملن جمتهدون ويعين إعطاء هدية  يجهد •

ديانا بوتري  و ١٨.٣٠، اجلمعة ، الساعة متحمسون. (سولياين مسدلفة 

 )١٠.١٥، الثالثاء 

 عّلم الّلغة العربّية؟املعّلم جيتهد ىف ترقية تشجيع ت هل. ٩

عهم لتعلم اللغة العربية. (سولياين تشجينعم ، أحاول دائًما زيادة  •

 )١٠.١٥ديانا بوتري ، الثالثاء  و ١٨.٣٠مسدلفة ، اجلمعة ، الساعة 

. ما الشغب اّلىت جتدها األستاذة ىف ترقية تشجيع املريد روضة الرتبية القرآنية ١۰

)TPA(؟  

املقاومة يعىن قلة املعلم اللغة العربية و قلة التسهيالت ككتب اللغة  •

ديانا بوتري ،  و ١٨.٣٠(سولياين مسدلفة ، اجلمعة ، الساعة العربية. 

 )١٠.١٥الثالثاء 
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ملريد روضة الرتبية القرآنية . ما عوامل املؤثرة تشجيع تعلم اللغة العربية ١١

)TPA( منخفضا؟  

(سولياين مسدلفة ، اجلمعة العوامل املؤثرة يعين عامل البيئة و أصدقائهم.  •

 )١٠.١٥ديانا بوتري ، الثالثاء  و ١٨.٣٠، الساعة 
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 مخبر    : والد المريد

  إسم   :

  جنس :

 كيف طريقتك تشّجع طفلك لتعلم اللغة العربية؟. ١

(إيندانغ أن تعلم اللغة العربية مهم جًدا فهم  رؤى وبطريقة إعطاء  •

  )١٣:٢٠، االثنني ، إيال نور عيينو  ٠٧.٣٠، اجلمعة ، ورياين

يتعلم  و )TPA(روضة الرتبية القرآنية طفلك يتبع  . هل األّم حتّب إذا كان٢

 ؟ اللغة العربية

، يفهم )TPA(روضة الرتبية القرآنية باتبع هذه  ألنجدا  أحبنعم ،  •

 و ١٠.١٣طفلي أن تعلم اللغة العربية مهم جًدا. (أسنيايت ، األربعاء ، 

 )١٦.٢٥نانينغ وجييانيت ، األحد ، 

  . يا أّم, ما غرضك لسماح طفلك لتعلم اللغة العربية؟ ٣

 ه ىفيسهل بشكل أفضل و لغة القرآنطفلي عن يفهم  غرضي يعين كي •

ومورتيين ،  ١٨.٣٠. (إيدي مورتونو ، اجلمعة ، الساعة قراءة القرآن

  )١٦.٤٠السبت ، الساعة 
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  . هل هناك صعوبات ىف اعطاء تشجيع إىل طفلك لتعلم اللغة العربية؟٤

احلمد هللا ماعندي صعوبات ىف اعطاء تشجيع إىل طفلك لتعلم اللغة  •

و إيكو فوتري, األحد,  ١٧.١٥العربية. (رومسيايت, السبت, الساعة 

  )١٦.١٣الساعة 

. ما صعوبات اّلىت توّجهك حّىت األّم ال تعطي اإلذن إىل طفلك لتعلم اللغة ٥

  العربية؟

و  ١١.١٥احلمد هللا ماعندي صعوبات. (حنيفة, اخلميس, الساعة  •

  )٠٩.٣٠سوجيايت, الثالثاء, الساعة 

  اللغة العربية؟. ما حّجة األّم ال تعطي اإلذن إىل طفلك لتعلم ٦

تعلم اللغة العربية. (نانينج لألنين أمسح طفلي يس هناك حجة لحلمد هللا ا •

 الساعةاجلمعة, رياين ، و  غإيندان و ١٦.٢٥جييانيت ، األحد ، الساعة  و

٠٧.٣٠(  

 . هل تدعم طفلك لتعلم اللغة العربية؟٧

أدعمه سوف مفيدة له  كان إذا و أدعم طفلي لتعلم اللغة العربيةنعم ،  •

إيدي مورتونو ، اجلمعة ،  و ١٣.٢٠دائًما. (إيال نور عيين ، االثنني ، 

١٨.٣٠(  
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. إذا كانت األّم حتّب طفلك يتعلم اللغة العربية, فكيف طريقك ىف إعطاء ٨

  احلماسة لتعلم اللغة العربية؟

طفلي. (مورتيين ، لالثناء  النصيحة ويعين إعطاء طريقيت لتشجيع طفلي  •

 )١٦.١٣إيكو بوتري ، األحد ،  و ١٦.٤٠السبت ، 

  . كيف جهدك ىف إعطاء تشجيع طفلك إذا كان ال حيّب الّلغة العربية؟٩

 بطريقة إعطاء اهلديةطفلي لتعلم اللغة العربية هي لرتقية تشجيع  يدهج •

ئًما بأن تعلم اللغة العربية تذكريًا دا أكثر محاسة و هالثناء حىت تعلم و

، األربعاء ، و أسنيايت ٠٩.٣٠جيايت ، الثالثاء ، و س(مهم جدا للمسلم.

١٠.١٣( 

 لتعلم اللغة العربية من أطفالك؟ترقية تشجيع اليت جتدها يف املقاومة ما هي . ١۰

بيئة يعين الطفلي لتعلم اللغة العربية ترقية تشجيع يف  اليت وجدتاملقاومة  •

وجييانيت ، األحد  غفلي لتعلم اللغة العربية. (نانينطقلة رغبة  غري داعمة و

  )٧:٣٠رياين ، الساعة و  غإيندان و ١٦.٢٥، الساعة 

ملريد روضة الرتبية القرآنية تشجيع تعلم اللغة العربية . ما العوامل املؤثرة ١١

)TPA( منخفضا؟  
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منخفضا ألن العوامل املؤثرة على طفلي حىت تشجيعه لتعلم اللغة العربية  •

وجود املرافق و البنية التحتية للتعليم و خاصة معلمو اللغة العربية يف قلة 

هذا هو املقصود بالعوامل  و رغبتهم. كبري علىمؤثرة  هذه القرية و 

األصدقاء ألن يف رأيي، أن  الداخلية و اخلارجية و حتديداً بسبب البيئة و

 اجلمعة ،(إيدي مورتونو ،  .البيئة و األصدقاء مؤثرة جًدا على طفلي

 )١٠.١٣, أسنيايت ، األربعاء و ١٨.٣٠الساعة 
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  )TPA(مخبر    : مريد روضة التربية القرآنية 

  إسم   :

  جنس :

  هل أنت حتّب الّلغة العربّية؟ .١

وحممد ديدي ريستيو ،  ١٣:٣٥نعم أحب العربية (رينا وحيوين ، السبت  •

  )١٦.٤٥اخلميس ، 

  العربية؟منذ مىت حتّبني الّلغة . ٢

. (ويرا يودها )TPAروضة الرتبية القرآنية(أنشطة يف أتبع منذ  •

الساعة ، السبت ، رينا وحيوين و ١٣.٣٠ الساعة كيت ، الثالثاء ،ا سإيكا

١٣.٣٥(  

  ىف تعّلم الّلغة العربّية؟ما اّلذي يشّجعك  . ٣

إيلفريا والداي. ( نفسي ويعين لتعلم اللغة العربية الذي يشجيعين  •

  )١٣.٣٥، السبت ، و رينا وحيوين ١٦.٣٧، االثنني ، خريالّنساء

  . كيف شعورك عند تعلم اللغة العربية؟٤

و جيرتا كوماال  ٠٧.٣٠شعرت بالفرح. (أستني أوكتافيانا, اجلمعة, الساعة  •

  )١٦.٣٠و دينا فيربياين, الثالثاء, الساعة  ١٤.٣٠ديوي, اجلمعة, الساعة 

  تواجهك لتعّلم الّلغة العربّية ؟. ما صعوبات اّليت ٥



 

٩١ 

 

ا إيكا  أفهم ما شرحه املعلم (ويرا يودأنين مليعين  جهتاليت واالصعوبات  •

  )١٣.٤٥، السبت ، الّنساء رفاه د. و ١٣.٣٠كيت ، الثالثاء ، ا س

هل أنت مضطر لتعّلم الّلغة العربّية باملسجد باب الّسالم, فانغن جايا, . ٦

  الينييا,كوناوي اجلنوبّية؟

و ليستاري إنرتيانا,  ٠٧.٣٠ال. (أستني أوكتافيانا, اجلمعة, الساعة  •

  )١٣.٣٠السبت, الساعة 

  . هل أسرتك تدعمك لتعلم اللغة العربية؟٧

 و ٠٩.٣٠. (دينا ميسينتا أنغرايين ، السبت ، جدا داعمةأسريت نعم ،  •

  )١٤.٣٠رتا كوماال ديوي ، اجلمعة ، ج

 الّلغة العربّية باملسجد باب الّسالم, . كيف جهدك ىف ترقية تشجيع تعّلم٨

  فانغن جايا, الينييا, كوناوي اجلنوبّية؟

نفسي من داخل تشجيع يعين تعلم اللغة العربية لرتقية تشجيعي  يهدج •

تعلم اللغة العربية. (رفاعة خاصة لعدم االستسالم أبًدا يف كل شيء  و

 )١٣.٤٥د.أنيسة ، السبت ، 

أحاول دائما على حفظ  عينياللغة العربية تشجيع تعلم إلرتفاع جهدي  •

 )١٦.٣٠. (دينا فربياين, الثالثاء, الساعة و فهم املفردات اللغة العربية
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  لتعّلم الّلغة العربّية؟ما العوامل اّليت تدّعمك . ٩

بيئيت.  وأسريت  و نالعوامل اليت تدعمين يف تعلم اللغة العربية هي والداي •

، و إيلفريا خري النساء ١٣.٣٠، الثالثاء ، الساعة ويرا يودا إيكا ساكيت(

  )٠٩.٣٠الساعة  ،، السبتو دينا ميسينتا أنغرياين ١٦.٣٧الساعة ، االثنني

  منخفضا؟تشجيع تعلم اللغة العربية . ما العوامل املؤثرة ١۰

العوامل املؤثرة يعين أصدقائي و بيئيت. (رينا وحيوين, السبت, الساعة  •

  )١٦.٤٥و حممد ديدي ريستيو, اخلميس, الساعة  ١٣.٣٥

  . ما مقاومتك ىف ترقية تشجيع تعلم؟١١

املعلمني قلة تعلم اللغة العربية هي ترقية تشجيع يف  اليت وجدت املقاومة  •

انغن جايا فيف قرية  معلمي اللغة العربيةألن  العربية خاصة معلمي اللغة و

(أستني أوكتافيانا, .علمانتال و أحيانا ن اعلمتأحيانًا  و إال معلمتني 

 )١٣.٣٠و ليستاري إنرتيانا, السبت,  ٠٧.٣٠اجلمعة, الساعة 

 اأنين أحيانيعىن تعلم اللغة العربية ترقية تشجيع اليت وجدت يف املقاومة  •

عندما طُلب مين كتابة املفردات العربية ما  املعلم و همل أفهم ما شرح

. (جيرتا كوماال ديوي, اجلمعة, الساعة زلت أعاين من مشكلة صغرية

١٤.٣٠( 





 

٩٤ 

 

  

 رسالة اإلذن للبحث من هيئة البحث و التطوير بمدينة كنداري
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