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الستيفاء قد نظرنا ك أدخلنا فيو من التعديلة كالتصحيحة الالزمة ليكوف على الشكل ادلطلوب 

( يف كلية الًتبية كالعلـو التعليمية قسم s-1ادلناقشة السباـ الدراسة ك احلصوؿ على درجة سرجانا )
. كتقبل منا فائق االحًتاـ 8102-8102تعليم اللغة شعبة تعليم اللغة العربية السنة الدراسية 

 كجزيل الشكر.
 كالسالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو 
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 نُْبَذةال
 11 لفصل العلوم دار عالية مدرسة في العربية اللغة تعلم في الطالب دوافع

 7112 السنة كارايانبال
 من

 زلي الدين
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عالقات مع خرغلُت ك ىذا البحث من ذبربة الباحث عند دخوذلم إىل الكلية 
لديهم  العلـوسلتلفُت من مدارس سلتلفة. كجد ادلؤلف أف اخلرغلُت من مدرسة عالية دار 

 .اىتماـ عاؿ كمهارات جيدة باللغة العربية
طالب دار لل اللغة العربية ( كيف دافع تعلم1ىي:  البحثىذه  يف مشاكل

افع تعلم ك لعوامل اليت تؤثر على دا ذا( ما2 ؛؟مدرسة عالية دار العلـو باالنغكارايا العلـو
( ما اجلهود 3 ؛؟باالنغكارايا دار العلـومدرسة عالية  11 الفصللطالب ل اللغة العربية

 عاليو دار العلـوالاليت تبذذلا ادلدرسة لتحفيز الطالب على تعلم اللغة العربية يف ادلدارس 
 تعلم اللغةدافع  رفةمع( 1 ؛باالصلكارايا؟ ككاف اذلدؼ من ىذه الدراسة  11 الفصل

العوامل  معرفة ( 2 ؛باالصلكارايا  11 الفصل دار العلـو مدرسة عالية العربية الطالب
( 2  ؛باالصلكارايا  11 الفصل افع تعلم لغة عربية طالب دار العلـوك اليت تؤثر على د

دار العلـو  مدرسة عالية جهود ادلدرسة لتحفيز الطالب على تعلم اللغة العربية يف معرفة
 .كارايابالن

تقنيات بنوعي، ال الوصفي كرلموعة من ادلنهج الكمي البحث يستخدـ  اىذ
فاعل البحث يف ىذا البحث ىو  .مجع البيانات باستخداـ االستبياف كادلقابلة كادلالحظة

 طالبا. 56الذم رلموعو  11طالب الفصل 
ار مدرسة عالية د طالب عربية لغة دافع تعلم( 1 :ظهرت أف البحث نتائج
امل ُصْحَبة و امل األسرة، كعو سبب ععاؿ دكافع الطالب ب عوامل (2 العلـو عاؿ.



 

 و
 

 تعملإف اجلهود اليت ( 3. ادلدرسة يف تعليم كتوجيو طالهبامل واالطالب، ككذلك من ع
ربفيز الطالب  جهودجيد. كيف ىو  يف ربفيز الطالب على تعلم اللغة العربية رسةادلد

طالهبا إتقاف لغتُت علا اإلصلليزية  كجب على على تعلم اللغة العربية، َفرِْيق ادلدرسة
 يستخدـال  يةالعرب اللغة علمم ربفيز الطالب على تعلم اللغة العربية، جهودكالعربية. كيف 
ابية. كلكن سلبية، كال يستخدـ الثناء كادلكافآت أداة ربفيزية إغلالتحفيزية الالعقاب أداة 
الطالب حىت يتمكن الطالب نفس  يف  دافعهبا ادلدرسة ىي زيادة  ارتكبالطريقة اليت 

 .تفوؽللكتشجيعهم  عرتفاف ي
 

 جهود ادلدرسة , كاللغة العربية ,لتعلمادافع   :الكلمة
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ABSTRAK 

 

MOTIVASI BELAJAR BAHASA ARAB SISWA MADARASAH ALIYAH 

DARUL ULUM KELAS XI PALANGKARAYA TAHUN 2017 

 

Oleh 

Muhyiddin 

1301150068 

 

Penelitian ini berlatang belakang dari pengalaman peneliti ketika masuk 

kuliah dan berteman dengan berbagai macam alumni dari sekolah yang berbeda. 

Penulis menemukan alumni dari Madrasah Aliyah Darul Ulum mempunyai minat 

yang tinggi dan keterampilan yang bagus di dalam bahasa Arab. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana motivasi 

belajar bahasa Arab siswa MA Darul Ulum kelas XI Palangakaraya?; 2) apakah 

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar bahasa Arab siswa MA Darul Ulum 

kelas XI Palangakaraya?; 3) apa saja upaya yang dilakukan sekolah dalam 

memotivasi siswa belajar Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Darul Ulum 

Palangkaraya? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan motivasi 

belajar bahasa Arab siswa MA Darul Ulum kelas XI Palangakaraya; 2) 

mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar bahasa Arab siswa 

MA Darul Ulum kelas XI Palangakaraya; 3) mendeskripsikan upaya yang 

dilakukan sekolah dalam memotivasi siswa belajar Bahasa Arab di MA Darul 

Ulum Palangkaraya  

 

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kuantitatif deskriptif 

dan  kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara 

mendalam dan observasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI yang berjumlah 56 orang. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) motivasi belajar bahasa Arab 

siswa madrasah Aliyah Darul Ulum memang tinggi. 2) Faktor tingginya motivasi 

siswa disebabkan oleh faktor keluarga, faktor pertemanan siswa, dan juga berkat 

kerja keras pihak sekolah dalam mendidik dan membimbing siswa-siswanya. 3) 

Upaya yang dilakukan sekolah dalam memotivasi siswa belajar bahasa Arab 

cukup baik. Dalam upaya memotivasi siswa belajar bahasa Arab, pihak sekolah 

mewajibakan siswa-siswanya agar menguasai dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan 

bahasa Arab. Dalam upaya memotivasi siswa belajar bahasa Arab, guru bahasa 

Arab tidak pernah mengandalkan hukuman sebagai alat bantu motivasi negatif, 

dan tidak juga menggunakan pujian dan hadiah sebagai alat bantu motivasi positif. 

Tetapi cara yang dilakukan pihak sekolah adalah dengan cara menumbuhkan 

motivasi dalam diri siswa itu sendiri sehingga siswa mampu bangkit dan 

mendorong mereka untuk berprestasi. 

 

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Bahasa Arab, Upaya Sekolah 
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 التمهيد 

 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم. احلمد هلل رّب العادلُت كبو نستعُت على أمور الّدنيا ك 
الّدين. أشهد أف ال إلو إاّل اهلل، كأشهد أّف زلّمدا رسوؿ اهلل. الّلهم صّل كسّلم كبارؾ 

 على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت سّيدنا زلّمد كعلى ألو كأصحابو أمجعُت. أّما بعد
احلمد هلل اّلذم قد أعطيٍت نعمة كثَتة كالتوفيق كاذلداية حىّت سبت كتابة ىذه 

 البحث العلمي. كالصالة كالسالـ على سّيدنا زلّمد صّلى اهلل عليو كسلم.
على درجة سرجانا لقسم  ىذا البحث العلمي الستفاء الشركط كللحصوؿ

تدريس اللغة العربّية ىف اجلامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا. ىذا البحث العلمي ربت 
 لفصل العلوم دار عالية مدرسة في العربية اللغة تعلم في الطالب دوافع ادلوضوع "

، كقف الباحث على األصحاب الذين يساعدكف من  ".7112 السنة كارايانبال 11
أكؿ الكتابة ىذه البحث العلمي ك آخرىا. كلذلك يريد الباحث أف يقوؿ الشكر ذلم يف 

 ىذه الفرصة:

فضيل السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس ىف احلقوؽ. ادلاجستَت ىف  .1
 احلقوؽ، كرئيس اجلامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا

 عميد كلية الًتبية ك العلـو التعليمية، كالًتبيةادلاجستَت ، فهمي سفضيل السيد الدكتور  .2
كمساعدة العميدة يف األكادؽلية يلة السيدة احلاجة ركضة اجلنة، ادلاجستَت الًتبية، فض .3

 كلية الًتبية ك العلـو التعليمية
 فضيلة السيدة سانيت إرليانا، ادلاجستَت الًتبية ، كعميدة قسم تعليم اللغة .4



 

 ط
 

ة فضيل ، كادلشرؼ األكىل كادلاجستَت يف الدينية انةمحدحلاجة افضيلة الدكتورة  .5
كادلشرؼ الثاين اللذاف قد َشجَّعاين كأرشداين  ادلاجستَت يف الدينيةحلميدة االدكتورة 

 حىّت سبت الكتابة ىذه البحث العلمي.
لجامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا، خصوصا ل سادات ادلدّرسُت كادلدّرسات .6

ين العلـو ّلذين قد أعطاكادلدّرسات لشعبة تعليم اللغة العربّية ا سادات ادلدّرسُت
 النافعة ماداـ الباحث تدرس ىف ىذه اجلامعة.

السيد رئيس كمساعدم ادلكتبة اجلامعة للحكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا على حسن  .7
 مساعدهتم ىف اقًتاض الكتب احملتاجة ذلذا البحث.

بالنكاريا. الذم أذنت يل إلقامة البحث يف ىذه  العلـودار  عاليةرئيسة ادلدرسة  .8
 ادلدرسة.

 .بالنكاريا دار العلـو عاليةالدلدرسة ايف  سادات ادلدّرسُت كادلدّرسات .9
ىذا كنسأؿ اهلل أف يوفقهم كيوفر ذلم ادلساعدة يف الدنيا كاآلخرة كيغفر ذلم ذنوهبم 

أعماذلم. حىّت ػْلملنا إىل اجلّنة. كيكتب ذلم احلسنات كغلزيهم خَت اجلزاء كيعينهم يف 
كللتحسُت اآليت ػلتاج الباحث إىل التوصّيات كاالقًتحات كااِلْنِتقاد. آخَتنا، يتوكَّل 

 الباحث إىل اهلل كي سيكوف ىذا البحث العلمي نافعا لنا خصوصا للباحث.
 

 2017 ديسمرب 20 نكارايا،بال
 الباحث،

 

 
   محي الدين

 1301150065رقم التسجيل. 



 

 ي
 

 إقرار الطالب

 ادناه  أنا ادلوقع
 محي الدين :   االسم
 1301150068:   تسجيلرقم ال

   بالنكاريا 7ج.اوبوس الشارع :   العنواف

لتوفَت شرط من شركط النجاح لنيل درجة  وأحضرت ذمالبحث العلمي ال اأقر بأف ىذ
شعبة الًتبية ىف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية  يف ) S-1سرجانا )

 و :موضوعبالنكارايا. ك 
 11 لفصل العلوم دار عالية مدرسة في العربية اللغة تعلم في الطالب دوافع

 7112 السنة كارايانبال

 أحضرتو ككتبتو بنفسى كما زكرتو من إبداع غَتم أك تأليف األخر

مستقبال أنو من تأليفو كتبيُت أنو فعال ليست من حبثي فأنا أربمل كإذا ادعى أحد 
ادلسؤكلية على ذلك كلكن تكوف ادلسؤكلية على ادلشرؼ أك على مسؤكيل شعبة الًتبية ىف 

قرار بناء حررت ىذا اإل قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا.
 حد على ذلك.على رغبىت اخلاصة كال غلربين أ

 2017 ديسمرب 20 ،بالنكارايا
 

 
 

  محي الدين
1301150068 
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 أهدي هذا البحث العلمي إلى :

 

يرمحهما  أف ، عسى اهللرمسٌت احملًتمة ساينكالديت ك  مجريةكالدم احملبوب الفاضل 

 سالمة اإلؽلاف كاإلسالـ ىف الدنيا كاألخرة يف فظهماػلك 

 بالنكارايا جزاىم اهلل خَت اجلزاء  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجيع األساتيذ يفك 

 بدعائهم حىت كصلت إىل هناية كتابة ىذا البحث عدكينامجيع أىايل الذين س ك

 اسباـ البحث دهتم يفاسعمالذين كثر اىتمامهم ك  أصحايب

 

  



 

 ل
 

 شعار
 

 
 
 

 

         

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum 

sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri” (Kementerian Agama RI, 2013: 250) 
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 الباب األول

مقدمةال  

 والتحديد خلفية البحث .أ 

على مدل احلياة. كل ادلهارات ك القدرات ك  ةالتعّلم ىو عملّية مستمر 

)خدغلة,  ادلعرفية  ك العادات ك ادلصاحل ك ادلواقف من الرجاؿ، تعدؿ ك تطور بالتعلم

2014 :47.) 

النظريّات شرحت عّدة حوؿ التعّلم إّما تدّفق بيهافيوريسمي ك  

ع من أنواع كوجنيتيفيسمي ك اإلنسانية ك السربانية. تدّفق التعّلم ذالك توّجو ك نوّ 

 (.11: 2014)ب.أكنو,  نظرية التعلم فحسب اليت أصبحت لفعل أنشطة التعلم

كصط العوامل ادلختلف اليت تؤثر على التعلم، الدافع غالبان ينظر إىل عامل 

مهيمن. على الرغم أف الذكاء ك ادلوىبة ىو ادلاؿ األساسي يف زلاكلة انتصارات 

أفراد ليس لديهم الدافع ألداء أفضل لو طالب التعلم، لكنهما ال معٌت كثَت عند ال

رَبِْقْيق. كيف ىذه احلالة، إذا كانت العوامل األخرل تؤثر على التعلم سواء ،فاألفراد 

الذل ذلم الدافع األكرب سوؼ ػلاصل ربقيق التعليم العايل بِاْلُمَقاَرنَِة َمَع األفراد 

 (.149: 2014خدغلة, ) الذين لديهم الدافع ادلنخفض أك ليس لديهم الدافع



 

 
 

كل النشاط اإلنساين يأكؿ بالرغبة لتحصيل ىدؼ أك ألداء احتياجاهتم.  

ىذا الرغبة يسمى بالدافع. يف بعض ادلصطلحات، الدافع يعرب حباجة ك رغبة ك 

)خدغلة, حركة القلب ك غريزة ك زلرؾ الذل أمر الكائنات البشرية أف لفعل ك عمل

2014 :149.) 

فع يعرؼ بالطاقة ك االذّباه اىل السلوؾ الذم يتضمن: كدبعٌت أكسع، الدا

االحتياجات ك ادلصاحل ك ادلواقف ك القيم ك تطّلعات ك ادلنّشطات )احلوافز(. 

كبرلينر،  (Gage احلاجة ك الرغبة لوجود تلك االحتياجات مصدر أساسي للدافع

أك (. األحواؿ النفسية تشّجع شخص لقياـ شيء، الدافع يعترب بالقوة 1984

الطاقة احليوية ػلفز شخص لقياـ شيء من النشاط. ػلفز على األطفاؿ يعٍت تعيُت 

 (.151: 2014)خدغلة, الشركط حبيث أهنم يريدكف القياـ دبا ؽلكن القياـ عليهم 

 يف يهتموف أك حىت ػلبوف ادلعركؼ، الطالب ال ػلبوف كل ادلادة الدرسية

 مضطر يكوف سوؼ يهتموف ادلادة ادلعُتادلادة ادلعُت فقط. الطالب الذين ػلبوف أك 

ادلادة  يف عالية علة لديهم الذين الطالب. بادللل ال كحىت جبد، إخالص، بكل لتعلم

 .ك اإلصلازات جيدة مهارات ػلصولوف بالتأكيد الدرسية،

كاحد، اللغة العربية تعترب الصعب  ادلادة الدرسيةاتصاؿ بإىتماـ الطالب يف 

وف الطالب لديهم اىتماـ عايل ، ك ىناؾ أقل اىتماـ، يف بعض ادلدارس. حىت يك



 

 
 

كىناؾ اىتماـ ىف ادلتوّسط. حىت يتطّلب دافعة فّعالة كي ؽلّلك الطالب اىتماـ عايل 

 .ادلادة الدرسية تلك يف

 سلتلف مع يصادؽ ك أف  الكلية دخوؿ عند البحث ذبربة إىل استنادا

 العلـو دار عالية مدرسة من اخلرغلُت أفّ  البحث غلد. ادلدارس سلتلف من اخلرغلُت

و ك الصرؼ , خصوصا يف علم النحالعربية يف اللغة جيدة كمهارات أعلى علة لديهم

على  زيد علة يف ادلدرسة يف  تلك مزية ىناؾ كجود أف احلقيقة تدؿ ىذه. ك الكالـ

 ما ىو ك جرج السؤاؿ. صعبة األخرل ادلدارس من الطالب بعض يعتربىا ادلادة اليت

 يف تلك العربية رلاؿ اللغة يف جيدة ك مهارة عالية علة لديهم الطالب غلعل

 ادلدرسة؟

استنادان إىل ادلشاكل ادلذكورة ، فيحتاج الدراسات لتحليل  يف تعلم اللغة 

العربية، ال سيما يف مدرسة دار العلـو بادلوضوع "دكافع الطالب يف تعلم اللغة 

 ." 2017السنة  بالنكارايا 11الفصل  العربية يف مدرسة علية دار العلـو

 

 السابقة البحث .ب 

 تعلم( بادلوضوع ' دافع 2012) باركرة استنادا إىل البحث اليت أجراىا أكمي

 ادلدرسة الثناكية احلكومية الة لطالب ىف الفصل الثامناحل حبثالعربية ) يف رلاؿ



 

 
 

 اللغة( كيف دكافع الطالب ضلو رلاؿ 1البحث ىي  امشاكل ىف ىذ (2يوجياكرتا 

 الذم يرتكب ( ما زلاكلة2؟، 2العربية يف دلدرسة الثناكية احلكومية يوجياكرتا 

 العربية؟ اللغةالطالب يف رلاؿ  علىادلدرس يف تعزيز ك زيادة الدافعية 

( تعلم اللغة العربية مخسة ادلهارات ىي: القراءة 1كما يلي:   البحثنتائج 

( دكافع الطالب على تعلم اللغة العربية 2الكتابة كاالستماع كالتحدث كالنحو ,ك 

الطالب كبَت لكن دكف متوازف  إىتماـمنخفض, نظرا: خلفية الطالب متنوعة، 

َلة التعليمية متواضعة، كىندسة تدريس ادلعلم يف ادلادة  بادلوقف ك اجلهد يدعم، َكِسيػْ

َفة 1لتحفيز الطالب ىي:  أقل جاذبية للطالب. أما جهود ادلعلم ( إعطاء َكِظيػْ

الوسائل ادلوجودة  ( باستخداـ رلموعة2ادلنزؿ احد اعتبار من طريقة عرض مادة، 

( ادلعلم يعطي تشجيعا  3مثل: السبورة ك الطباشَت ك الكتب ادلدرسية ك القواميس، 

افظ على ( ادلعلم ح5لفظيا اىل الطالب على أعلية ىدؼ ادلادة قبل أف يبدأ التعلم، 

 .جو الصف ادلواتية

( 2012السعدية ) البحث التايل ىو البحث الذم أجره نويف كومسييايت

يف ربسُت دافع تعلم الطالب ىف اللغة العربية يف ادلدرسة  ادلعلم ربت ادلوضوع 'جهود

الة يف الفصل السابع(. مشاكل احل حبث)  Gondowulungالثناكية احلكومية



 

 
 

ود ادلعلم لتحسُت دكافع الطالب يف تعلم اللغة ( كيف جه1ىي:  البحث اىذ

 ( كيف جهود ادلعلم يف ربسُت   ىف داخل ك خارج الفصل؟2العربية، 

ىي كجد زلاكلة ادلعلم لتحسُت دكافع الطالب ىف داخل  البحث انتائج ىذ

ك خارج الفصل الدراسية. جهود ادلعلم يف زيادة الدافع يف داخل الفصوؿ ىو إعطاء 

الثناء للطالب، العقوبات، كإعطاء قيمة، كتبسيط ادلواد الصعبة، ك باستخداـ 

إجراء الفصل كسائل التعليمية. كيف خارج الفصل الدراسية ىو خلق بيئة اللغة ك 

  Iqro. اإلضافية يف اللغة العربية كتالكة

 الطالب ربفيز عن حبثا أيضا ىي السابقة البحوث مع حبثي معادلة إف

 ربفيز يف ادلدارس جهود يدرسوف الباحثُت أف ىو الفارؽ لكن. العريب التعلم على

 الطالب لتعلم التحفيز عامل معرفة كأيضا العربية اللغة تعلم على الطالب

 اليت كاجلهود ادلتدربُت الطالب ربفيز يف يكمن السابق البحث كاف إذا. العرب

 طالب دافع يف يكمن الكاتب موقف فإف العرب، ادلعلموف يبذذلا

 العربية، اللغة تعلم على الطالب ربفيز يف ادلدرسة كجهود دارالعلومباالصلكاريا

 ، دار العلـو ما إكسي العربية اللغة لتعلم الدافع على تؤثر اليت العوامل عن فضال

. العربية اللغة رلاؿ يف جيد اصلاز لديها ادلدرسة يف الطالب للباحثُت كفقا كاليت

 تعليمية تقنيات كجود إمكانية عن البحث ىو ادلدرسة يف البحث من كالغرض



 

 
 

 ؽلكن كاليت العربية، اللغة لتعلم الطالب دافع ربسُت يف ادلدارس هبا تقـو خاصة

 فضال ادلدرسة، يف كالتعلم التعليم شلارسة يف كمرجع كدرس الحقا استخدامها

 .عريب مدرس سيكوف الذم نفسو للباحث درس عن

 

 تركيز البحث .ج 

 يف يهتم الباحث لكن ،بالنكارايا يف مدرسة عالية من جدا الكثَت ىناؾ

، دار مدرسة عالية  ادلدارس بُت مزايا لديهاألّف يظّن الباحث ىذه ادلدرسة  العلـو

 الطالب الدكافع معرفة البحث كػلاكؿ ىذا كػلاكؿالعربية. اللغة رلاؿ يف األخرل

 يف العربية اللغة تعلم طالب دكافع زيادة يف ادلدرسة بو تقـو الذم اجلهد كمعرفة

 11 الفصل على يبحث الباحث اقتصر احلالة ىذه يف. العلـو دار عالية مدرسة

 .البحث نفقات لتقليل كأيضا العينات عدد تقليل هبدؼ فقط،

 

 

 

 



 

 
 

 البحث أسئلة .د 

 اليت تثَت يف ىذا البحث: البحث أسئلة

 كيف دكافع الطالب يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة العاليو دار العلـو الفصل .1

 بالنكارايا؟ 11

 العربية يف مدرسة عالية اللغة تعلم يف الطالب ربفيز يف ادلؤثرة العوامل ىو ما .2

 ؟بالنكارايا 11 الفصل العلـو دار

 يف العربية اللغة تعلم على الطالب لتحفيز ادلدرسة ترتكب اليت اجلهود ىو ما .3

  دارالعلـو بالنكارايا؟ عالية مدرسة

 

 أهداف البحث .ه 

 اذلدؼ ادلتوّقع من ىذا البحث ىو:

 دكافع الطالب يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة العاليو دار العلـو الفصل كصف .1

 بالنكارايا؟ 11

 العربية يف مدرسة عالية اللغة تعلم يف الطالب ربفيز يف ادلؤثرة العوامل كصف .2

 بالنكارايا؟ 11 الفصل العلـو دار



 

 
 

 يف العربية اللغة تعلم على الطالب لتحفيز ادلدرسة ترتكب اليت اجلهود كصف .3

 بالنكارايا؟دارالعلـو  عالية مدرسة

 

 البحث أهمية .و 

 ىذا البحث: أعلية

 نظريا .1

a. خصوصا لتطوير تعليم العربية ،  .دلساعلة تفكَت يف تطوير العلـو

b. دلاّدة أك مصدر ادلرجعي لبحث التايل يتعّلق ببحث التعليم. 

 عمليا .2

a.  حصوؿ البيانات عن أسباب الدافعية يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة دار

العلـو بالنكارايا، حىت يف كقت الحق ؽلكن أف يكوف توصية لتحسُت 

 .التدريس باللغة العربية

b.  يعطي كصفا كاضحا عن أسباب الدافعية يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة

 دار العلـو بالنكارايا.

c.  يسمح إلنشاء منظمة لتبادؿ األفكار حوؿ كيفية زيادة دافعية الطالب ىف

 تعلم اللغة العربية.



 

 
 

 نظاميات الكتابة .ز 

 خلفية البحث لباحثا يصف الفصل ىذا يف. ادلقدمة ىو األكؿ الفصل

 ،أىداؼ البحث البحث، أسئلة البحث، كتركيز السابقة، كالدراسات كالتحديد،

 .الكتابة ك نظاميات البحث أعلية

 أك سلتلفة الباحث يصف الفصل ىذا يفقَاِئَمة اْلَمَرِجع.  ىو الثاين الفصل

 قضية اليت أك على كقائع ربليل إلجراء ادلادة كمفيدة يف الصلة الذم ذات اآلراء

 ىيكل البحث النظرم، إطار على ػلتوم الباب ىذا يف. الرابع الباب يف حبثها غلرم

 .البحث ك سؤاؿ

 الباحث يصف الفصل ىذا يف. األخرل البحثية األساليب الثالث الفصل

 ك أسباب منهج من الباب يعرض ىذا يف. أجريت اليت لبحث بسيطة خطوات

 البيانات، مصادر البحث، ،أدكات للبحثمكاف ك الوقت  ، ادلنهج الستخداـ

 .البيانات ربليل أساليب ربقق البيانات، أساليب البيانات، مجع أساليب

 الباحث يصف الفصل ىذا يف. كادلناقشة البحث نتيجة ىو الرابع الفصل

 ك أسباب منهج من الباب يعرض ىذا يف. أجريت اليت لبحث بسيطة عن خطوات

 البيانات، مصادر البحث، ،أدكات الوقت للبحثمكاف ك  ، ادلنهج الستخداـ

 .البيانات ربليل أساليب ربقق البيانات، أساليب البيانات، مجع أساليب



 

 
 

خالصة  الباحث يصف الفصل ىذا يف. االنغالؽ يف آخذة اخلامس الفصل

 .ك التوصيات َنَتاِئجُ ال من تتألف. السابق كل الباب يف ينجز ما كل من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

الثانيالباب   

 اإلطار النظري

 وصف النظرية .أ 

 التعلم .1

 ( أشار إىل معاف من التعلم منها:15: 2014ب.أكنو, )

قاؿ جود ك بركيف أف التعلم ىو عملية أك تفاعل الذم يعمل 

الشخص يف احلصوؿ على شيء جديد يف شكل تغَتات سلوكية 

 .نتيجة من ذبربة التعلم

الشخص الذم ثبت عاقبة كقاؿ غاالكم أف التعّلم ىو تغَّت سلوؾ 

 .كجود التعزيز

من النظراف الّذين سبق،  قد كشف أف التعلم ىو اكتساب اإلخبار 

ة من كجود عملية يف شكل بعاق, جديد من الشخص يف شكل تغَت السلوؾ

 .بيئة التعلم منتفاعل التعلم على اأَلْغرَاض )ادلعرفة(، أك 

 

 

 



 

 
 

a. خصائص التعلم 

ىناؾ ثالث خصائص اليت ( يعقد أف 16: 2014ب.أكنو, )

 :تظهر من الشخص يدرس اأَلْغرَاض )ادلعرفة(، كىي

 .كجود ادلعارؼ كادلواقف كادلهارات ك ىو يكوف اذلدؼ لَيَتَسلَّط فيو (1

حدكث العملية، من شكل تفاعل الشخص يف البيئة أك ادلصاِدر  (2

التعليمية )الناس ك كسائل التعليم، ك غَتىا(، إما من خالؿ ِاْخِتَبار 

 .باشرة أك مشاركة يف قياـ الشيء ك اْخِتَبار بديلادل

 .تعلم اأَلْغرَاض )ادلعرفة( زلدّدة ةبعاقحدكث تغَّت السلوؾ اجلديد  (3

b. عملية تعلم المهارات 

عملية  (18-17: 2014)ب. أكنو,  Klausmeierقاؿ 

 :تعلم ادلهارات لديها بعض اخلصائص على النحو التايل

سيطرة اآليل.أكال ربدث احلركة بطيء ك االنتقاؿ من سيطرة العمد إىل  (1

غَت منتظم. احلركة ربّكم ك ترشد باإلَشارَة اللفظي )عادة من 

ادلدّرب(، مع الصورة ادلرئّية. مث احلركة تصبح أسرع ك منتظم دكف أف 

 .ترشد بالبياف اللفظي أك الصورة ادلرئّية



 

 
 

أكال احلركة غامضة، غَت كاضح، مث تصبح أكضح ك حقيقي، سواء   (2

 .اف يف اجَلودة كالكّميةك

َرّد الفعل يصبح أسرع. يف حركات ادلهارات األساسية، كعموما ػلتاج  (3

فيها رّد الفعل الطويل، كلكنو َعِميق. ادلثاؿ ضارب على اآللة الكاتبة 

ادلاىر أك عازؼ البيانو احملّنك، كرد الفعل من النص ُمَوجِّها لتحريك 

من دكف رد الفعل من  األصابع على ادلفاتيح يصبح أسرع، حىت

 النص، ربريك األصابع  متزايد بُأكُتوماتِْيِكّي.

 .يف تعلم ادلهارات ، ظلط احلركة متزايد ك متنّسق (4

 .الَتْحِصْيل اآلخر من تعلم ادلهارات ىو عمل يصبح مستقر (5

c. مراحل التعلم 

يف عملية  (57-56: 2014خدغلة, بواسطة ألربت باندكرا )

 :التعلم يذىب الطالب من أربع مراحل

 مرحلة االىتماـ (1

 .يف مرحلة االىتماـ، يركز الطالب على األشياء ادلادية

 مرحلة التخزين يف الذاكرة (2



 

 
 

يف مرحلة التخزين يف الذاكرة، ادلعلومات الىت تقدـ ُمْعتَػَقل 

 .ك َمْصنُػْوع لتقاط ادلقدمة كمعاجلتها، مث ؼلزف يف الذاكرة

 مرحلة اإلصلابية (3

يف شكل ادلدّكنات  -يف مرحلة اإلصلابية، كل ادلعلومات 

 .ادلخزّنة يف ذاكرة تصنع أك تعاد فيها -الرمزيّة 

 الدافع  مرحلة (4

يف مرحلة الدافع، كل ادلعلومات ادلخزّنة يف الذاكرة يعطى 

 .التعزيز فيها

d. العوامل التي تؤثّر على التعلم 

، ىناؾ ثالثة عوامل اليت (58: 2014خدغلة, بواسطة رياف )

 تؤثر على عملية التعلم، ىي:

 .األنشطة الفردية عندما تتفاعل يف البيئة (1

 .العوامل الفسيولوجية الفردية (2

 .العوامل البيئية اليت تتكوف من كل التغَتات اليت ربدث حوؿ الفرد (3

قاال إف العوامل اليت  (58: 2014خدغلة, ) مسركف ك مرطانية

 تؤثر على عملية التعلم منها:



 

 
 

 .قدرات فطرية األطفاؿ (1

 حالة اجلسدية كالنفسية من األطفاؿ. (2

 .رغبة تعلم األطفاؿ (3

 .موقف األطفاؿ كادلعلمُت يف َمادَّة ِدرَاِسيَّة، ك فهمهم دلا ػلرزكهنم (4

 .اإلرشاد (5

 الدافع .2

 منها: رباءبواسطة اخل( أشار إىل معاف من الدافع 58: 2014خدغلة, )

( الدافع ىو القوة ادلؤثرة على الكائنات احلية 1981يصف بيًتم )

 .اليت كتشّجع كتوّجو سلوَكهم

دكنالد أف الدافع ىو تغَتات الطاقة يف شخصّية ادلرء  MC قاؿ

 بدليل كجود الوجدانية )الشعور( كرد الفعل لتحقيق اذلدؼ.

 (.1992)ىاماليك، 

( يعرّفوف أف الدافع ىو قّوة زُلَرِّكة ك َداِفع 1986)مورغاف كآخركف 

 .السلوؾ الذم توّجو اذلدؼ



 

 
 

( يعرّفاف أف الدافع ىو القوة الىت تعطى 1997 إغلن ك كوجاؾ)

الطاقة باعتبارىا اليت ينشط، كربفظ استمراريتو، كيوّجو السلوؾ على 

 .اذلدؼ

األنشطة لذلك، الدافع ىو القوة الىت ربّوؿ طاقة الشخص يف شكل 

 .الظَاِىرة لتحقيق األىداؼ

a. ُمِهمَّة الدافع 

 ثالث ُمِهمَّة الدافع، كىي:( أشار إىل 85: 2011سردؽلاف )

 .تشجيع الناس على القياـ، كسائق أك زُلرِّؾ الذل يطلق الطاقة (1

 .ربديد اذباه العمل، أم يف اذباه اذلدؼ (2

ـ لتحقيق لقيالاختيار األفعاؿ، اليت لتحديد األفعاؿ إىل ما ينبغي  (3

 .اذلدؼ بإفػْرَاز األىداؼ اليت ال تستفيد للهدؼ

b. خصائص الدافع 

خصائص الدافع يف نفس ( أشار إىل 70: 1990سوريابراتا )

 الشخص ىو:

ثابر يف مواجهة ادلهمة )يقدر أف يعمل دبستمر يف كقت طويل، مل  (1

 .يتوقف قبل االنتهاء(



 

 
 

 ثابر يف مواجهة صعوبات )ال ييئس بسرعة(. (2

 اىتماما يف ادلْسأَلَة ادلختلفة )اإلىتماـ للنجاح(.يبدم  (3

 ؽللك توجُّو ادلستقبلي. (4

 ػلب منفردا يف العمل . (5

 ال يسرِع ادللل. (6

 يقدر أف يعقد رأيو )إذا تيّقن شيئا(. (7

 ال يسهل أف يدع حاال الذم قد اعتقد. (8

 .سعيد لتحديد ك استكشاؼ ادلْسأََلة ك إصالحها (9

c. دافع المدرسة  شكل 

عدة أشكاؿ كُسبل ( أشار إىل 95-91: 2011سردؽلاف )

 لتحفيز أنشطة التعليم يف ادلدرسة:

 إعطاء األرقاـ  (1

األرقاـ يف ىذه احلالة ىو رمز من قيمة أنشطة التعلم. كثَت 

من الطالب يتعلموف، لتحقيق األرقاـ / القيمة. حىت عادة الطالب 

 .التقرير حسنايتبعوف  قيمة ااِلْمِتَحاف أك القيم على 

 َىِديَّة (2



 

 
 

اذلدية يقاؿ أيضا بالدافع، كلكن ليس كذالك دائما. ألف  

اذلدية على الوظيفة، فإهنا ال جّذاب لشخص الذم ال ػلب كال غلد 

موىبة على ذالك الوظيفة. على سبيل ادلثاؿ اذلدية ألفضل الصورة ال 

 .جّذاب للطالب الذم ال ؽللك ادلوىبة لرسم

 منافس / مسابقة (3

افس أك مسابقة يقدر أف يستخدـ أداة التحفيزية من

لتشجيع تعلم الطالب. ادلنافس، سواء كاف منافس الفردية أك منافس 

 .اجلماعية ؽُلكن أف ػلسن ربصيل التعلم للطالب

 التَػَورُّط-األنا (4

زرع الشعور للطالب بأعلية ك استقباؿ العمل جبّد حىت 

 ادلهم.خاطر على احًتاـ الذات، ىو من شكل الدافع 

 إعطاء ااِلْمِتَحاف (5

الطالب سيكوف حريصا إذا عرفوا كجود ااِلْمِتَحاف أنو . 

 .لذلك، إعطاء ااِلْمِتَحاف ىو كسيلة من الدكافع

 معرفة النتائج  (6



 

 
 

عند معرفة نتائج عمل، ال سّيما إذا كاف ىناؾ تقدما، 

 .سيشّجع الطالب ألكثر التعلم

 مدح (7

متو جبّيد فيمكن أف إذا كاف ىناؾ طالبا صلاحا ك ػلقق مه

يعطى مدحا إليو. ىذا ادلدح ىو شكل من أشكاؿ التعزيز اإلغلايب ك 

 التحفيز اجلّيد

 عقاب (8

العقاب ىو التعزيز السليب، كلكن عندما يعطى بشكل 

 .صحيح كحبكمة ؽلكن أف يكوف أداة ربفيزية

 الرغبة يف التعلم (9

كوف كالرغبة يف التعلم، يعٍت لديو نية، أم النية للتعلم. سي

 .األفضل، من األنشطة دكف قصد

 عِلَّة (10

ينشأ الدافع ألف ىناؾ حاجة، ك كذلك اذلمة كانت أداة 

 :ربفيزية األساسية. اذلمة سبكن أف تتوّلد بطريق ما يلي

a) يوّلد احتياجاهتم. 



 

 
 

b) .يواصل القضية بالتجارب السابقة 

c) .يعطي فرصة للحصوؿ نتائج األفضل 

d)  التعليم.استخداـ األشكاؿ ادلختلفة يف 

 ةاألىداؼ ادلعًتف (11

ك قبوذلا من الطالب، ىي أداة التحفيزية  ةاألىداؼ ادلعًتف

ادلهمة. ألنو فهم األىداؼ الذم ينبغي ربقيقها، مفيدة ك ُمَساِعد، مث 

 سيكوف ىناؾ شغفا للحفاظ على التعلم.

d. التعلم دافع 

الدافع ىو حالة نفسية الذم يدفع شخص لفعل شيئا. ك دافع 

)سردؽلاف,  حالة النفسية اليت يشّجع شخصا على التعلم التعلم ىو

2011 :152.) 

 أنواع دافع التعلم (1

نقسم إىل ي التعلم دافع( أشار إىل 152: 2011سردؽلاف )

 ., ىو: الدافع الَباِطٍِتّ ك الدافع اخلارِِجيّ ُتنوع

a)  الدافع الَباِطٍِتّ ىو الدافع الذم ينشأ عن الشخص دكف ربفيز

 ـو قسيدكافع الَباِطٍِت  الذم ؽللك شخصالكمساعدة اآلخرين. 



 

 
 

، ال وكوف قادر على تلبية احتياجاتيمتعة ك  العمل ألف العمل

 .تعتمد على جوائز صرػلة أك قوة خارجية أخرل

b) حلصوؿ  الدافع اخلارجي ىو الدافع الذم يسبب من الرغبة

مكافأة أك ذبّنب العقاب، الدافع الذم يتشّكل من عوامل 

 .خارجية مثل الثواب كالعقاب

 مؤشِّرات دافع التعلم (2

مؤشرات دافع التعلم يقدر ( أشار إىل 23: 2014ب.أكنو )

 أف يصّنف على النحو التايل:

a) كجود اذلِمَّة كالرغبة للنجاح. 

b) كجود زلرؾ كاحلاجة للتعلم. 

c)  أْمِنيَّة للمستقبلكجود آماؿ ك. 

d) كجود جوائز يف التعلم. 

e) كجود أنشطة َمالَحة يف التعلم . 

f) كجود بيئة تعليمية مالئمة، حىت ؽلكن طالب لتعلم جيدا. 

 



 

 
 

 العوامل التي تؤثر على الدوافع (3

يف عملية التعلم، الدافع ( أف 70: 1990قاؿ سوريابراتا )

تؤثر على الدافع يقدر أف ينمو، ؼلتفي، أك يغَت بسبب العوامل اليت 

 للتعلم، كما يلي:

a) األْمِنيَّة أك احلِْرص 

 اذلدؼ الذم يريد أفاألْمِنيَّة يذكر أيضا باحلِْرص، ىو 

. إف ربديد ىذا اذلدؼ ال يساكم جلميع الطالب. لوػلقق 

األْمِنيَّة أك احلِْرص ىو كاألىداؼ احملددة يف النشاط الذم لديها 

ايب كسليب. ىناؾ طالب ادلعٌت لشخص. ىذا احلِْرص ىو إغل

الذين يظهركف الرغبة يف احلصوؿ على النجاح، كلكن ىناؾ أيضا 

 .عكس ذلك. ربديد النجاح عادة من ِقَبل الطالب

b) القدرة يف التعلم 

يف التعلم، كمستول الطالب ىو تنمية التفكَت يصبح 

اأَلحجاـ. فالطالب الذم لديو قدرة التعلم العالية عادة أكثر 

 .لمالدافع يف تع

c) حالة الطالب 



 

 
 

حالة الطالب اليت تؤثر الدكافع يتعلق حبالة بدنية 

كنفسية. عادة حالة البدنية تنظر فيها أسرع ك أكضح من حالة 

النفسية يف إظهار األعراض. ىذه حلالة ؽلكن أف تقلل، حىت 

 .زْبتَػَفى دافع التعلم يف الطالب

d) احلالة البيئية 

لبيئة ادلدرسية كاجملتمع. احلالة البيئية ىي البيئة األسرية، ا

 .تلك الثالثة تؤثر كثَتا على دافع تعلم الطالب

e) َتَحرِّؾ يف التعلم
ُ
 عناصر ادل

َتَحرِّؾ يف التعلم ىي العناصر اليت كجودىا يف 
ُ
عناصر ادل

عملية التعلم غَت مستقرة ، أحيانا قوم, كضعف, كحىت ِإْخِتَفاء 

 .سباما، خصوصا احلالة تكوف مشركطة

f)  ادلعلم يف تعليم الطالبجهود 

ادلعلم يستعد نفسو يف تعليم الطالب يبدء من سبّكن 

يوّجو دلصاحل  ادلواد حىت تقييم ربصيل تعلم الطالب. ذلك اجلهود

 .الطالب بادلتوّقع كي يزيد الدافع يف التعلم

 



 

 
 

 دور الدافع في التعلم (4

بعض دكر أعلِّيَّة  ( أشار إىل28-27: 2014ب.أكنو )

 لتعلم كالتعليم، منها:الدافع يف ا

a) الدافع ػلدد تعزيز التعلم. 

b) الدافع يوضح أىداؼ التعلم. 

c) الدافع ػلدد استمرار التعلم. 

d) الدافع ػلدد تباين ربّكم من زلفزّات التعلم. 

 ِإْرتَِباط الدافع في التعلم (5

يف عملية تفاعالت التعليم كالتعلم ، سواء كاف الدكافع 

الَباِطٍِتّ كاخلارجي، ػلتاج علا لتشجيع الطالب على أف يكوف مواظب 

يف التعلم. الدكافع اخلارجية ػلتاج عند الطالب الذين ىم أقلوف 

اىتماما يف تلقي الدركس يف كقت معُّت. دكر الدكافع اخلارجية كبَتة 

التعلم. لذلك ادلعلم عادة ػلتاج إىل الدكافع  لتوجيو الطالب يف

اخلارجية لزيادة اىتماـ الطالب ليكونوا أكثر محاسا للتعلم على الرغم 

( 1984أحيانا بشكل غَت الئق. كقاؿ الدكاترة. كاسطى سومانتو )

أف ادلعلمُت يعلموف على أعلية الدافع يف تَػْوِجْيو دركس الطالب. 



 

 
 

دة معدؿ, كاجلوائز, كاألدكار العلم الصرفية، التقنيات ادلتنوعة، مثل زيا

ك مواثيق التحقيق, كاحلمد, كاللـو قد استخدـ لتشجيع الطالب كي 

يريدكف التعلم. أحيانا ادلعلموف يستخدموف ىذه التقنيات ليست 

 (.158: 2011)ذمارة,  مناسبة

األخطاء يف إعطاء الدكافع اخلارجية سوؼ يؤدم إىل إضرار 

الب يف احلالة معيّنة. تفاعالت تعلم كتعليم تصبح ربصيل دراسي الط

أقل متناغم. األىداؼ الًتبية كالتعليم لن يتحقق يف كقت قصَت اليت 

يصاغ فيها. كلذلك، فهم حالة نفسية الطالب ضركرم ليعرؼ كل ما 

: 2011)ذمارة,  يواجو عليها الطالب حىت شَغف التعلم يقّلل

158.) 

ليت لديها الدافع سيكوف أكثر الدافع مهم جدا ألف رلموعة ا

 صلاحا من اجملموعة اليت مل يكن لديها الدافع )تعلمو أقل أك ال صلاح(

درجة الدكافع العالية ارتباطا كثيقا  (.179: 2002)ىاماليك, 

بِإْبِتَكار الطالب. بِتْقِنيَّة التدريس ادلعينة، دكافع الطالب يقدر أف 

 (.183: 2002ك, )ىامالي يوجو إىل أنشطة اإِلْبِتَكار

 



 

 
 

 اللغة العربية .3

a. فهم اللغة العربية 

اللغة العربية ىي إحدل اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدث هبا 

(. كتستخدـ ىذه اللغة 1992مليوف إنساف )غزاكم،  200أكثر من 

بلدا. كألهنا لغة الكتاب ادلقدس كاإلرشاد  20رمسيا من ِقَبل أكثر من 

مجيع أضلاء العامل، فطبعا ىو اللغة اليت أعظم أعليتو الديٍت للمسلمُت يف 

)أرشاد,  دلئات ادلاليُت من ادلسلمُت يف العامل ، سواء كاف العربية كغَته

2004 :1.) 

b. أهداف تدريس اللغة العربية 

أىداؼ تدريس اللغة العربية لوصوؿ أىدافها. أىداؼ التدريس 

م اجليد. تعليم اللغة ذلك كضعت بالطريقة ادلعينة كي ػلقق ىدؼ التعلي

العربية يوجو إىل ربقيق األىداؼ، كىي األىداؼ الطويلة )األغراض 

 العامة( كاألىداؼ القصَتة )ألغراض خاصة(.

 اذلدؼ العاـ (1

ف اذلدؼ العاـ ىو اذلدؼ ( أشار إىل أ7: 2004أرشاد )

من الدرس نفسو ك ما يتعلق بادلواد ذلك. اذلدؼ العاـ يصعب أف 



 

 
 

ملي كزلّدد.أما اذلدؼ العاـ من تعليم اللغة العربية ػلقق بدكف شرح ع

 على النحو التايل:

a)  ؽلكن الطالب لفهم القرآف كاحلديث مصدرا للقانوف اإلسالمية

 .كالتعاليمو

b)  ؽلكن فهم الكتب الدينية كالثقافة اإلسالمية ادلكتوبة باللغة

 العربية.

c) .ماىر يف التحّدث ك يأّلف باللغة العربية 

d) يصبح آَلة ادل( ساعدة دلهارات أخرلsuplementary). 

 اذلدؼ اخلاص (2

"اذلدؼ اخلاص ىو األىداؼ احملددة من ادلواد يف ذلك 

الوقت". ىذه األىداؼ ينبغي أف يستعد يف كتاب اإلعداد. اذلدؼ 

اخلاص ىو ِقْسم من ىدؼ عاـ. على سبيل ادلثاؿ، اذلدؼ العاـ من 

ىو صفاء ربمل النطق، كالقدرة على النطق بالصحيح،  درس ادلطالعة

كسرعة الفهم، كالتفكَت على زلتويات اليت  قراء فيها ك القدرة على 

تذكر )االستنساخ(. أما ىدؼ اخلاص ادلعتدؿ ىو طلق اللساف يذكر 



 

 
 

)أرشاد,  ذاء، ثاء، أك جيم ِإلَ  :ذلا ادلثل على احلُُرْكؼ كفقا دلخرخ

2004 :8.) 

نواف " مقاربة الطرؽ ك تقنيات تدريس اللغة العربية"، يف كتاب بع

أف  ( يعّرض13-11: 2004)أرشاد,  جالؿ فؤاد أفندم ك فخر الدين

 اذلدؼ من تعليم اللغة العربية ؽلكن تقسيمها إىل ثالثة، ىي:

 األىداؼ االسًتاتيجية (1

ِديرِيَّة الدينية 
ُ
فريق الصياغة من كتاب دليل اللغة العربية ادل

 ىداؼ االسًتاتيجية لتعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا، ىي:يصيغ األ

a)  لدعم تنمية الثقافة الوطنية. ىذا اذلدؼ يتعلق بدكر مهم اللغة

 .العربية يف الثقافة الوطنية

b)  لدعم التنمية الوطنية. ىذه احلالة يتعلق بأىداؼ التنمية الوطنية

أيضا،  اليت ال ينظر جوانب ادلاّديّة فق كلكن جوانب الركحي

كاللغة العربية ىي لغة اإلسالـ الذم يعتنق من عظم الشعب 

 اإلندكنيسي.

 

 



 

 
 

 اذلدؼ العاـ )ادلناىج الدراسية( (2

اذلدؼ العاـ ىو ىدؼ تدريس اللغة العربية الذم يكتب يف 

 :ادلناىج الدراسية.ك ىذا اذلدؼ العاـ ىو

a)  ،تعليم اللغة العربية ىو اذلدؼ، يهدؼ إىل تعزيز لغوم العرب

اليت يتكوف من رلاالت علـو اللغة )اللغويات(، ك تدريس اللغة ك 

 .األدب

b)  تعليم اللغة العربية ىو األداة، كيهدؼ إىل إعطاء الكفاءة على

الطالب يف اللغة العربية يف اجلوانب ادلعينة أداة اِلْحِتَياج ادلعينة 

أيضا. على سبيل ادلثاؿ، أداة للتواصل يف احلياة اليومية، أداة 

هم الكتب باللغة العربية، أداة ادلساعدة دلهارات أخرل لف

 )تكميلي(، ك أداة ادلساعدة التقنيية )اِلمهٍت(.

 اذلدؼ اخلاص (3

التعريف من اذلدؼ اخلاص ىو اذلدؼ لكل خطوة )خطوة( 

على كل ُأُصْوؿ ادلباَحثَة يف اليـو  ك الوقت ادلعينة. اذلدؼ اخلاص 

أساسا  وحىت ؽلكن أف يستخدم ينبغي أف يكوف  التشغيلي ك احملددة



 

 
 

إلقامة نوع االختبارات اليت سيستخدـ عليها لتحديد مّدل األىداؼ 

 .لوؽلكن أف ػلقق  لواليت يقصد 

c. مبادئ تعليم اللغة العربية 

بشكل عاـ، ىدؼ تدريس ( يعرّب أف 18-13: 2004أرشاد )

بالَعَمِلّي أك اللغة العربية يف إندكنيسيا ىو الطالب يقدر أف يستخداـ اللغة 

السليب. مث مبادئ تعليم اللغة ينبغي أف يهتم بشكل صحيح. أما مبادئ 

 تعليم اللغة منها:

مبدأ الكالـ قبل الكتابة. تعليم اللغة يبدأ باالستماع، ك احملادثة، ك  (1

 .القراءة ك الكتابة

مبدأ اجلمل األساسية. إعطاء الطالب جبمل األساسية احلوارية حلفظ  (2

 بقدر دقة.

بدأ ظلط اجلملة كما العادة. إنشاء ظلط اجلملة ليصبح العادة )عادة( م (3

 من خالؿ تدريبات ظلط )ظلط ادلمارسة(.

مبدأ العبارة / اجلملة ليست الكلمة الواحدة. تعليم الطالب بعبارة أك  (4

 مجلة، ال يتعلم الكلمة الواحدة.



 

 
 

/ ؽلارس. تعليم نظاـ الصوت بشكل  فيومبدأ نظاـ الصوت ليستخدـ  (5

 ادلنهجي )اذليكل( ليستخدمو الطالب.

مبدأ السيطرة / تقييد ادلفردات. ال غلوز الطالب يعطى لو من  (6

ادلفردات الكثَتة ادلثّقلة، ك يف حُت أف الطالب ػلاكلوف سبّكن نظاـ 

 الصوت كأظلاط اجلمل.

مبدأ كتابة ما تعّلمو. درس الكتابة ينبغي أف يصبح سبثيل درس  (7

 احلديث.

مجة كاستخداـ اللغة. تعليم اللغة أكال، مث إعطاء دركس ادلبدأ بُت الًت  (8

 ترمجة إذا كاف القدرة على الًتمجة  ػلتاج فيو.

مبادئ تدريس النحو. ال يتعلم قواعد اللغة يف مرحلة مبكرة. إبدأ  (9

 دبمارسة النمط.

مبدأ انتخاب ادلواد. إعطاء الضغط على كحدة ك ظلط يشَت إىل  (10

 ات أجنبية اليت درس باللغة األـ للطالب.االختالفات اذليكلية بُت لغ

مبدأ التالُعب إىل االتصاالت. يف أنشطة ذبريب، كاستخداـ أظلاط  (11

اجلمل ال تتوقف يف األنشطة ادلتالعبة، ينبغي أف يصبح نشاط 

 .االتصاؿ



 

 
 

d. توجه تعليم اللغة العربية 

اآلف توجو تعليم اللغة ( يعّرض أف 57-55: 2012نوىا )

د لفهم النص الديٍت، كلكن كجود ىناؾ بعض األىداؼ العربية ليس رُلَرَّ 

 كالتوجو اآلخر. من ذلك التوجو ىو النحو التايل:

 التوّجو الديٍت (1

كىو تعلم اللغة العربية هبدؼ فهم كتدريس الدين اإلسالمي 

الذم يكتب عليها يف القرآف كاحلديث. ىذا التوجو ىو شكل من 

القراءة، ك مهارات النشطة ك ادلهارات السلبية، كىي االستماع ك 

 .التحدث كالكتابة

 التوجو الدراسي (2

كىي تعلم اللغة العربية هبدؼ أكادؽلية لفهم العلـو ادلكتوبة 

)اإلستماع، ك  باللغة العربية. أك لفهم ك إتقاف ادلهارات اللغوية

الكالـ، ك القراءة، ك الكتابة(. ىذا التوجو أكثر يتجح اىل اللغة 

. ىذا احلاؿ عادة لوالتخصص الذم غلب أف يتقن العربية ىو علم 

شلاثل يف تعلم اللغة العربية ليت يوجد يف ادلؤسسات التعليمية، مثل 



 

 
 

، العاليةتدريس اللغة العربية, كاألدب العريب، كبرامج الدراسات 

 .كادلؤسسات العلمية األخرل

 توجو االحًتاؼ ك العملي (3

ادلهنة ك عملية ك  كادلقصود ىنا ىو تعلم اللغة العربية ذلدؼ

براغماتية، كىو أف يكوف قادرا على التحدث كالتواصل باللغة العربية. 

عادة، ىذا التوجو غالبا يتخذه الناس الذين يريدكف أف يصبحوا 

الُعّماؿ ادلهاجرين يف ِمنطقة الشرؽ األكسط ك الدبلوماسيُت ك الُسّياح 

 .كسطك التجارة أك دلواصلة دراساهتم يف منطقة الشرؽ األ

 توجو الفكرم ك االقتصادية (4

ىو تعلم اللغة العربية لفهم ك استخداـ اللغة العربية كسيلة 

ك أداة لصاحل االستشراؽ ك الرَْأمِسالية ك اإلمربيالية، كغَتىا. ىذا النوع 

 .كيتميز من كثرة ادلؤسسات اخلاصة تتعلم اللغة العربية يف العامل الغريب

 

  المفاهيم والقياسات .ب 

( أف مقياس ليكرت يستخدـ لقياس 94-93 2014يوضح سوجيونو )

ادلواقف كاآلراء كالتصورات لشخص أك رلموعة من الناس حوؿ الظواىر االجتماعية. 



 

 
 

قد ػلدد الباحث دبَُحدَّد، بادلشار إليها  يف البحث، ىذه الظواىر االجتماعية

 .متغَتات البحث

 مث. متغَتات مؤشرات ىلإ يًتجم سيقاس الذم متغَتات ليكرت، دبقياس

 أك عبارة بشكل كانت اليت األدكات بنود لًتتيب انطالؽ كنقطة ادلؤشرات يستخدـ

 .سؤاؿ

 من تدرج لديو ليكَتت مقياس يستخدـ األدكات اليت بنود كل من اجلواب

 فيما يلي: كلمات كانت بشكل اليت جدا، سليب إىل جدا إغلايب

a. جدا أكافق aدائما  . 
b. أكافق bغالبا  . 
c. مًتدد cأحيانا  . 
d. أكافق ال dأبدا  . 
e. جدا أكافق ال  

  
a. جدا إغلايب aجدا .  جيد 
b. إغلايب bجيد  . 
c. سلبية cجيد .  ال 
d. جدا سلبية dجدا جيد .  ال 

 
 



 

 
 

 ادلثاؿ: سبيل على ، الدرجة اجلواب يسجل الكمي، التحليل ألغراض

a. 5 لدرجةا يعطى جدا إغلايب/  دائما/  جدا أكافق 
b. 4 لدرجةا يعطى إغلايب/  غالبا/  أكافق 
c. 3 لدرجةا يعطى زلايدة/  أحيانا/  مًتدد 
d. 2 لدرجةا يعطى سليب/  أبدا تقريبا/  أكافق ال 
e. 1 لدرجةا يعطى جدا سليب/  أبدا/  جدا أكافق ال 

 
 هيكل البحث و سؤال البحث .ج 

 يف يوّضح يقدر أف البحث ىذا ىيكل االبحث يف أعاله، الوصف من

 :التايل البياين الرسم

  

 

 

 

 

 

س اللغة ادلقابلة دلدرّ  سؤاؿال ك شكل استبياف للطالب يتكوف من سؤاؿأما ال

 ادلرفقات. يف ةالعربية كمدير ادلدرس

 

 ربفيز يف ادلؤثرة العوامل
 اللغة تعلم يف الطالب

 العربية

 يف لطالبتعلم ا نتائج
 العلـو دار مدرسة عالية

 الطالب لتحفيز ادلدرسة جهود
 العربية اللغة تعلم على



 

 
 

لباب الثالثا  

البحث منهج  

 و أسباب إختيار المنهجالمنهج  .أ 

 البحث ىذه يف كىو ، الكمي الوصفي البحث شكل البحث ىذا يستخدـ

  مث (،43: 2006 )سوجييونو:  ِنْسَبة ِمَثوِيَّة ىو البسيطة الصيغ الباحث استخداـ

 طرؽ بُت غلمع البحث ىذه فإف. البيانات زَاِئديستخدـ النوعية حلصوؿ على 

 (.264: 2006 كنو،ك ر س) كالنوعية الكمية

 نوع يستخدـ البحث, فهذا البحث كىذا يف البحث أسئلة إىل كاستنادا

 :يلي ما كيوضح( 43-42: 2011) كاجلنة براسيتيو. ك الوصفي االستكشايف

 البحث االستكشافية .1

أجرم الستكشاؼ الظاىرة اليت ال تزاؿ جديدة. كيقاؿ  اف  البحث اىذ

 .غلد ىناؾ ظاىرة اليت ال معركفة أك ادلتصّورة

من أحياف كثَتة ىذا البحث ال يزاؿ استخدـ السؤاؿ 'ماذا' ك 'من' 

 .ليحفر ادلعلومات

 :اذلدؼ من البحث االستكشافية تتكّوف من



 

 
 

a. تطوير فكرة األساسية حوؿ موضوع جديد. 

b.  األساس لبحث التايلتوفَت. 

 البحث الوصفي .2

 اىذ من أجريت لتوفَت التفاصيل حوؿ الظواىر. النتيجةالبحث  اىذ

 .فيو البحث عادة ظلط من الظواىر اليت يناقش

ىذا البحث ػلدد باستخداـ السؤاؿ 'كيف' ىف تطوير ادلعلومات 

 .ادلوجودة

   :اذلدؼ من البحث الوصفي ىو

a. كاصف آلّية عملّية. 

b.  عة من الفئات أك األظلاطخلق رلمو. 

 

 مكان البحث و وقته .ب 

بالنكارايا،  11البحث ىو ىف ادلدرسة عاليو دار العلـو الفصل  اىذادلكاف 

 ألف يظنّ ادلكاف . ػلّدد الباحث ىف ىذا  45, سكة سارم الشارع دكتور مرجاين

 .ىذه ادلدرسة لديها مزايا كثَتة يف رلاؿ اللغة العربيةالباحث 

 .2017 أكتوبر سبتمرب إىلشهرين من  البحث االالـز ذلذكاف الوقت 



 

 
 

 البحث أدوات .ج 

 شكل: يف البحث أدكات الباحث يستخدـ البحث، ىذا يف 

 قرطاس االستبياف .1

 مقرر ادلقابلة .2

 مقرر ادلالحظة .3

 :ىي ادلستخدمة األدكات أما 

 مع مصادر ادلقابالت احملادثات لتسجيل يستخدـ الذم التسجيل، جهاز .1

 .البيانات

 .مالحظة ادلهمة يف ادلسائل تسجيل أك لتصوير الكامَتا، .2

 ما كجد فيو,ك ما افتكر فيو رأم فيو، مسع فيو، ما عن لكتب ادليدانية، الكتابة .3

 .البيانات جلمع

 

 

 

 



 

 
 

 در البياناتامص .د 

 األولية البيانات .1

 فضال. األكىل أك األصلي ادلصدر من ادلشتقة البيانات ىي األكلية البيانات

 أما (.129: 2006 ساركنو،) البحث معدك يف الرئيسي الزاكية حجر تكوف أف

مدرسة  من عشر احلادم الفصل يف طالب ىو البحث ىذه يف األكلية البيانات

 .بالنكارايا العلـو دار عالية

 الثانوية البيانات .2

 لفهم داعمة كأداة كمفيدة متاحة كانت اليت البيانات ىي الثانوية البيانات

 ىذه يف الثانوية البيانات ككانت(. 124: 2006 ساركنو،) البحث يف ادلشاكل

، دار ماجستَت مديرة البحث  كغَتىا كارايا،بالن دار العلـو ما العريب ادلعلم كالد أكلـو

 .الداعمة البيانات من

 

 

 

 



 

 
 

 البيانات جمع أساليب .ه 

 اإلستبيانات .1

االستبيانات ىو عدد من األسئلة ادلكتوبة اليت تستخدـ حلصوؿ 

 ادلعلومات من أفراد العينة بعبارة أخرل يعطى تقرير الشخصّيو، أك األشياء يعرفو

 simple(. كبعد ذلك الباحث يستخدـ تقنية 124: 1982)سورمحة: 

random sampling  ,كل كادلراد بو  ىو أخذ العينة جزافا يف عن السكاف

 (.  151: 2014)نور:  البحث فاعلالطالب ؽللكوف فرصة سواء ؼلتار ك

 11 ب الفصلالبحث ىو الطال مبحث، الذم يصَت البحث ايف ىذ

 اليت . لتحديد عدد العينات من السكاف)سكاف( شخصا 71بلغ  ذمال

, الباحث يستخدـ جداكؿ أخذ العينات اليت كضعها اسحق 71 إىل كصلت

 56أشخاص ىو  74-70٪، فالعينات الالزمة 10كمايكل بنسبة اخلطأ 

 (.87: 2016)سوغيونو,  خاصأش

= )  nيستخدـ الباحث الصيغة  الفصل  لتحديد العينات على كل

)نور,  عدد العينات ربّدد فيها× / عدد رلموع السكاف(  الفصلسكاف 

2014 :152.) 

a. 11 الفصل IPA   :27 /71 x 56=   21,3  21تقريبها  



 

 
 

b. 11 الفصل IPS :  20 /71 x 56=   15,8  16تقريبها  

c. 11 الفصل AGAMA :  24 /71 x 56=   18,9  19تقريبها  

 .٪10أشخاص بنسبة اخلطأ  56حىت عينات الطبقات ىي 

يف ىذا االستبياف يستخدـ الباحث مقياس ليكرت، يستخدـ لقياس 

 ادلواقف كاآلراء كالتصّورات ىف شخص أك رلموعة عن الظواىر االجتماعية

مقياس ليكرت لديها تدرّج من اإلجابة من كل أداة (. 93: 2016)سوغيونو, 

 :(93: 2016ا )سوغيونو, إغلابّية جدا إىل سلبّية جدا، تكوف الكلمات منه

a. أكافق5 بنتيجة نظرا للغاية إغلابية/  دائما/  بشدة أكافق 

b. 4 من النتيجة إىل بالنظر إغلابية/  غالبا/  توافق 

c. 3 بنتيجة نظرا زلايدة/  أحيانا/  مًتددة 

d. 2 بنتيجة نظرا سلبية/  نادرا/  طلتلف 

e. 1 لدرجة نظرا جدا سلبية/  أبدا/  بشدة أكافق ال 

جهود ادلدرسة  ىذه الطريقة يستخدـ الباحث لتحديد دكافع الطالب ك

اللغة العربية يف ادلدرسة العاليو دار العلـو  يف ربسُت دكافع الطالب يف تعلم

 .بالنكارايا 11 الفصل

 



 

 
 

 (المنظمالمقابلة غير ) المقابلة العميقة .2

ادلقابالت غَت ادلنّظمة شلاثلة زلادثات غَت رمسّية. ىذه الطريقة هتدؼ 

للحصوؿ أشكاؿ معلومات ادلعّينة من كل سلرب، كلكن تصميم صياغة كترتيبها 

يوّفق خبصائص ادلخرب. ادلقابالت غَت منّظم مرنة، تصميم السؤاؿ ك ترتيبها يقدر 

)غاين ك ادلنصور,  ات ك احواؿ ادلقابلةأف يغَّت يف كقت ادلقابلة، كفقا الحتياج

 :ىي ادلقابلة، ىذه ادلخرب من (. أما176-178: 2012

a. بالنكارايادار العلـو  مدير ادلدرسة العالية 

b. بالنكارايادار العلـو  مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة العالية 

 بيانات من حصل اليت البيانات لتعزيزىذه الطريقة  يستخدـ الباحث

 .افاالستبي

 منظمالالمالحظة غير  .3

ادلالحظة غَت منظم ىو ادلالحظة اليت ال تستعّد دبنهجّي على ما 

احلاؿ ألف الباحث ال يعرؼ بالضبط ما الذم يرل فيها.  ايالحظها. يعمل هبذ

يف ىذه ادلراقبة ال يستخدـ الباحث أدكات قياسية، كلكن بشكل عالمات 

 (.146: 2016)سوغيونو,  ادلالحظة فقط

 ىو: باحثالىدؼ مالحظة أما 



 

 
 

a. ادلدرسة حالة 

b. ىف ادلدرسة احمليطة البيئية حالة 

 َوثَائِِقيَّة .4

عموما حصوؿ من مصادر البشرية أك من  الكيفي يف البحث البيانات

 طريق ادلالحظة كادلقابالت. كباإلضافة إىل ذلك، ىناؾ أيضا مصادر غَت البشرية

(nonhuman resources) صور، كادلواد اليت تشمل الوثائق، كال

 (.200: 2012)غاين ك ادلنصور,  اإلحصائية

 أما البيانات ادلستخرجة من ىذه التقنية كما:

a. ادليثاؽ أك الشهادة اليت سبّلك ادلدرسة يف رلاؿ اللغة العربية. 

b. .كأس اجلائزة اليت سبّلك ادلدرسة يف رلاؿ اللغة العربية 

c. .مرافق ك بِنية ربتية ادلدرسة 

 

 البيانات أساليب تحقق .و 

يستخدـ تقنّية تثليث البيانات. أم  الباحثيف ربقق صحة بيانات 

التقنية اليت تستخدـ مصادر البيانات ادلختلفة ، مثل الوثائق ك ادللفات ك 



 

 
 

ادلقابالت  كادلالحظة أك مقابالت بأكثر كاحد من فاعل الذم ؽللك نظرات 

 (.143: 2012)عفيف الدين ك سيباين,  سلتلفة

 اختبار الباحث استخدـ االستبانة، بيانات صحة من لتحققا أسلوب يف

 القرار صنع عملية أساس مع االستبانة صحة مدل دلعرفة. كالثبات الصدؽ

 موثوقية لتحديد نفسو، الوقت كيف(. 173: 2014 نور،) اجلدكؿ< احلسايب

: 2014 نور،. )اجلدكؿ ص< ألفا قيمة أف القرار صنع أساس مع االستبياف

165.) 

 

 تحليل البياناتأساليب  .ز 

 :أساليب ك ىي ثالث الباحث يستخدـ البيانات, لتحليل

 الصيغة  .1

P =  
 
 100  

  معلومات:

T = ليكرت درجة رلموع  

Y = ليكرت درجة أعلى  



 

 
 

P = النسبة ادلئوية 

. سؤاؿ كل يف درجة فئات لتحديد الباحث يستخدـ األعلى الصيغة

 :السؤاؿ لكل درجة فئات يلي فيما

a. 80 – 100 جيد جدا : 

b. 60 – 79,99 جيد : 

c. 40 – 59,99 كايف : 

d. 20 – 39,99 قليل جيد : 

e. 0 – 19,99 قليل جيد جدا : 

 الصيغة .2

P =  
 
 100  

  معلومات:

F =  فيويبحث  اإلجابة اليتتردد  

N = عدد من تردد / عدد من الناس 

P = النسبة ادلئوية 

القيمة ) ادلئوية النسبة حلساب األعلى الصيغة الباحث يستخدـ

 .االستبياف يف ادلتاحة من اإلجابات( ادلتوسطة



 

 
 

 األعلى سوؼ يشرح بشكل الكيفية. الصيغتُت

 تحليل البيانات من مايلز وهوبرمان .3

ستخدـ ربليل البيانات من مايلز ي بعد كل البيات قد مجع, البحث

 كىي: (309-307: 2012)غاين ك النصور,  كىوبرماف

a. عملية تخفيض البيانات 

زبفيض البيانات ىو عملية االنِتخابات، الًتكيز على التبسيط 

كالتجريد، كربويل بيانات 'اخلاـ' اليت انبثقت من الِسجاّلت ادلكتوبة يف 

 .موقع البحث

b. عملية عرض البيانات 

عرض البيانات ىو رلموعة معلومات ادلنظمة اذليكلتو إلعطاء 

 .إمكانية استخالص النتائج كازباذ اإلجراءات

c.   عملية تلخيص البيانات 

الثالثة ىو الباحث يبحث ادلعٌت عن األشياء، يكتب  العملية

االطّراد ك أظلاط ك شركحات، تكوينات شلكنة ك تدفق السببية ك 

 .ادلقًتحات

 



 

 
 

 الباب الرابع

البيانات وتحليل عرض  

 وصف حقائق .أ 

 الذين السلفية للوالدين ىو مدرسة األصل يف كاف العلـو دار عاليةمدرسة 

 مستول من رمسية مدرسة إىل هناية يف تغَت كلكن بالدين، ادلعرفة زيادة يف يرغبوف

 أكتوبر 11 األربعاء يـو ـ ر مدرسة مدير مع )مقابلة .عالية ثناكية ك ابتدائية،

 كيب( 06. 10 يف ،2017

 كالقيم األخالؽ بناء يف العلـو ىو دار عاليةمؤسس مدرسة  غرض

بدؿ على  مث يكفي، ال األخالؽ تطور لكن. هبا احمليطة ك مرجاين، دلنطقة اإلسالمية

 لكي ك التكنولوجيا ادلعرفة تطور مع اإلسالمية القيم بُت للجمع الرمسية ادلدرسة

 أكتوبر 11 األربعاء يـو ـ ر مدرسة مدير مع )مقابلة .الزمن عليها تَػَقاَعسَ 

 كيب( 06. 10 يف ،2017

PONPES موقع أف من الرغم على. قوية القرابة مبدأ لديو دار العلـو 

 كادلدرسة اجملتمع، مع سلتلطة أخرل بعبارة أك السكاف، سكن من جدا قريب ادلدرسة

. متناغمة كاجملتمعية ادلدرسية العالقات تزاؿ كال. أبدا تنزعج ال اجملتمعية كاألنشطة

 لبناء فعال تستفيد أف ؽلكن ادلدرسة أضلاء رُلَْتَمع التايل مكاف يف ادلدرسة بوجود



 

 
 

 للمعلمُت الطعاـ كأكشاؾ لألطفاؿ اخلفيفة الوجبات بيع مثل التجارية، األعماؿ

 .كاألطفاؿ

 أف يدركوف ألهنم. دار العلـو جيد مدرسة على احمليطة كالبيئة اجملتمع دعم

 مجيع يدعموف دائما ىم لذلك أيضا، كبناهتم أبنائهم تقدـ ىو ادلدرسة تقدـ

 بو ربتفظ الذم اإلبداع أك األنشطة على سواء ادلدرسة، كضعتها اليت األفكار

 ـ ر مدرسة مدير مع العربية. )مقابلة ككذلك اإلصلليزية اللغة تطوير مثل ادلدرسة،

 كيب( 06. 10 يف ،2017 أكتوبر 11 األربعاء يـو

 تعلم اللغة العربية فيب الافع الطو د .1

 مدارس طالب من اخللفية عن فصلها ؽلكن ال الطالب دكافع دلعرفة

طالب مدرسة  جدكؿ خلفية ىي ىنا. العلـو دار عاليةمدرسة  دخوؿ قبل

 :عشرة احلادية افصل العلـو دار عالية

 

 

 

 



 

 
 

مدرسة  عشر احد الفصل يف الطالب مدرسة خلفية نسبة 4.1. جدكؿ
 العلـو دار عالية

11فصل   

 خلفية
 مدرسةال

 11 َرْقم
IPS 

 طالبا( 21)

11 
IPS 

 طالبا( 16)

11 
AGAMA 

 طالبا( 19)
78%  31%  37%  Pesantren 3 

11%  67%  8:%  MTs 2 

0%  13%  6%  SMP 1 

 

 الدنية اىل زبصصات يدخلوف الذين الطالب معظم أف يف الواقع

 من٪ 16 ،٪79 ىو MTs من خريج ىو( AGAMA الفصل)

Pesantren ، من٪ 5 كالباقي SMP .الطالب معظم فئة أف اتضح ادلتوقع 

 اخلرغلُت من٪ 33 ك ،٪67 ىي IPA الفصل يف Pesantren من تأيت

 ىم الذين Pesantren من اخلرغلُت أف على يدؿ كىذا. MTs من ادلتبقُت

 نفس دلواصلة دائما ؼلتاركف ال أهنم زبرج بعد الدين، علم تعلم دائما متطابقة

 التخصصات يف تستمر أف تفضل لكنها الدينية، ىي اليت التخصصات

 .خرغليهم خلفية من ادلختلفة



 

 
 

عربية  لغة قيمة عن بعيدا كليس العربية، اللغة لتعلم الدافع على دلعرفة

 دار MA عشر احلادم الفصل يف طالب قيمة من جدكؿ ىو ىنا. طالب

 :العلـو

 11العلـو الفصل  دار MA طالب العربية القيمة ادلئوية النسبة 4.2. اجلدكؿ
مجموع  القيمة

 طالب
الفصل 
الحادي 

 عشر

 َرْقم

 * >07 07 07 07 077 

0%  23%  61%  23%  6%  0%  3: AGAMA 0 

0%  0%  23%  71%  0%  0%  37 IPS 2 

3:%  30%  3:%  62%  0%  0%  23 IPA 1 

 اجلدكؿ: تَػْقرِْير
 70: قيمة ربت   80<
 85ك  75القيمة  َتَضمَّنَ غَتة اليت سبأل الطالب دبباشرة : القيمة ادلت  *
 

 ثالثة. أشخاص 4 أك٪ 19 كىي سلتلفة، إجابة يعطي أف IPA فئةِكَتابَة: 
 .85 ىي العربية كقيمة ، كاحدة75 لغوية كقيمة إجابات طالب

 
 ،AGAMA: ىي الثالثة الفصوؿ من طالب رلموع قيمة متوسط

IPS ، ك IPA 80٪ 44 ،90 قيمتو الطالب من٪ 2 طالبا، 56 من، 



 

 
 

 إجابات غليبوف الطالب من٪ 7 ك ،70 من أقل ىو٪ 11 ،٪70 36

 .85 ك 75 قيمة أم سلتلفة

 الفصل ىي العربية اللغة يف 70 من أقل قيمة معظم طبقة يف الواقع

AGAMA 21 ىي٪، IPA الفصل ،٪ 9 نسبة IPS 0( ٪ال كجد 

 يذىبوف الذين الطالب أف إىل يشَت كىذا(. IPS  يف الفصل 70 قيمة ربت

 من الغرض أخرل كبعبارة العربية، يتقن ضركرة ليست فهي الدينية اإلدارات إىل

 .فقط الدينية ادلعرفة تعميق ديٍت موضوع إىل دخوذلم

 ليكرت مقياس الباحثوف كاستخدـ العربية، اللغة لتعلم الدافع على دلعرفة

 درجات يلي كفيما. النتيجة ػلدد ذلك بعد ،P = T / Y × 100 كالصيغة

 :كفئات

 : عاؿ جدا 100 – 80 (1

 عاؿ:  79,99 – 60 (2

 : متوسط 59,99 – 40 (3

  ُمْنَخِفض:  39,99 – 20 (4

 جدا ُمْنَخِفض:  19,99 – 0 (5

 



 

 
 

 :العربية اللغة تعلم يف طالب دافع دلعرفة البيانات ربليل نتائج 4.3. اجلدكؿ
 تعلم على الطالب لمعرفة دافع أسئلة إَصابَة ِفَئة

العربية اللغة  
 رَْقم

العربية اللغة دركس أحب أنا 68 عاؿ  1 

صعب من موضوع العربية 75 عاؿ  2 اللغة 

العربية اللغة أتقن أف أريد 84 عاؿ جدا  3 

متعة درس ىو علم النحو 66 عاؿ  4 

متعة الدرس ىو علم الصرؼ 77 عاؿ  5 

الدين رلاؿ يف خبَت أريد ألين العربية تعلمت 80 عاؿ  6 

العربية رلاؿ يف خبَت أريد ألين العربية تعلمت 86 عاؿ  7 

 ادلناىج اتباع رلرد العربية اللغة تعلمت 76 عاؿ
 ادلدرسية

8 

 

 توفَت مع ،SPSS يستخداـ الباحث أعاله مؤشرات صالحية لتحديد

 ،0,266 طالبا ىي 56ؿ R اجلدكؿ كاف. اجلدكؿ r <حساب rعدد 

 :يلي كما ىي كالنتيجة

 



 

 
 

 :عربية الطالب لغة تعلم دافع صالحية اختبار نتائج ملخص 4.4. اجلدكؿ
السؤال حال  R  جدول  R  حساب  رَْقم 

 السؤال
 1 0,449 0,266 َصِحيح

َصِحيحال   0,266 0,039 2 

 4.4. استمرار اجلدكؿ

 3 0,618 0,266 َصِحيح

 4 0,310 0,266 َصِحيح

 5 0,664 0,266 َصِحيح

 6 0,772 0,266 َصِحيح

 7 0,817 0,266 َصِحيح

 8 0,708 0,266 َصِحيح

 

 توفَت مع SPSS برنامج باستخداـ ريابيليتاس اختبارالباحثوف  قاـ مث

 :يلي كما ىي كالنتيجة ،r جدكؿ قيمة< ألفا قيمة

 
 :عربية الطالب لغة تعلم دافع ريابيليتاس االختبار نتائج ملخص 4.5. اجلدكؿ

االستبيان حالة  R  جدول  قيمة  



 

 
 

Alpha 
 0,449 0,266 ُمْعَتَمد

 

 :أف ادلعركؼ من أعاله، اجلدكؿ يف الواردة التحليل نتائج على استنادا

a. 68 ىي النتيجة أف حيث العربية، اللغة دركس يف ػلب العلـو دار طالب 

 .عالية

b.  طالب MA درجة كعلى ، صعب درسا العربية العلـو يظهر اف دار 

 .يصح ال كلكن عالية، فئات 75

c. حيث العربية، اللغة يف بارعُت يكونوا أف جدا مطلوبوف العلـو دار الطالب 

 .عالية ىي 84 فئة أف

d. عالية فئة 66 ىي كالنتيجة رائع، كموضوع النحو علم دار الطالب يعترب. 

e. فئة 66 من درجة على رائع ، كموضوع الصرؼ علم دار الطالب يعترب 

 .عالية

f. العربية، باللغة خبَتا يريدكف ألهنم العربية اللغة يتعلموف الطالب أف صحيح 

 .عالية فئة 70 درجة حيث أف



 

 
 

g. رلاؿ يف خبَتا يريدكف ألهنم العربية اللغة يتعلموف صحيح أف الطالب 

 .عالية فئات 70 درجة على ككذلك ، الديٍت

h. ادلدرسية، ادلناىج اتباع العربية يتعلموف الطالب كاف إذا صحيح ال 

 .عالية فئات 64 درجة على ككذلك

 تعلم على الطالب دافع) العربية لتعلم للطالب أسباب عدة كىناؾ

 قبل من ادلذكورة العلـو دار MA عشر احلادم يف الفصل( العربية اللغة

 :كىي أنفسهم، الطالب

a. فهم العربيةيريد أف ي 

b. ريد تفسَت القرآف كاحلديثي 

c. ريد التحدث باللغة العربيةي 

d. عرؼ معٌت القرآفيريد أف ي 

e.  ريد الذكييألف 

f. عرؼ كيف باللغة العربيةيريد أف ي 

g. خطيب اذ كاست ريد أف أكوفي  

h.  تزاـنعلم اللغة العربية ىو ايألف 

i.  ألف مطلوبة ثنائ اللغة 



 

 
 

j.  ذىب إىل اجلزيرة العربيةيريد أف يألف 

k.  على التحدث باللغة العربية كوف قادريتريد أف 

l.  العربية ػلبألف 

m. ريد بارعوف يف الناطقة بالعربيةي 

n. الدينريد تعميق ي 

o.  الدراسيألف ادلدرجة يف اجلدكؿ 

p.  البصَتةإلضافة 

q. لتعميق العربية 

 أعاله، الطالب ذكرىا اليت العربية اللغة تعلم أسباب بعض إىل استنادا

 يريدكف ألهنم العربية طالب يف اللغة تعليمي دافع متوسط بأف االستنتاج ؽلكن

 أف إىل باإلضافة العربية، اللغة رلاؿ يف خرباء كيريدكف الدين رلاؿ يف خرباء

 .كالعربية اإلصلليزية علا اللغتُت يتقنوف مطالبوف الطالب

 أيضا الباحثوف أجرل العربية، اللغة تعلم على الطالب دافع لتحديد

. العلـو دار MA عشر احلادم الفصل اللغة العرببية مدرس مع مقابالت عدة

 :التايل النحو على لو، التعليمية اخللفية عن عليو مقابلة  ارتكب الباحث
“S1 nya olahraga, kalau latar belakang mengajar itu Karena 

diserahi bahasa Arab dari awal, dari awal mengajar diserahi 



 

 
 

bahasa arab. Cuma memang istilahnya bahasa arab dan Inggris 

memang aku suka, dua-duanya aku suka.”  

. 09، يف 2017أكتوبر  11ربعاء )مقابلة مع مدرس اللغة العربية أ س األ
 كيب( 22

 

 يف العربية اللغة مدرس الدراسي خلفية اعاله أف مقابالت على استنادا

MA ىو العلـو دار S1 اللغة ػلب ألنو كلكن. الرياضة رلاؿ يف زبصص انو 

الباحث  التايل .ىناؾ العربية اللغة لتعليم يعطى مت لذلك كاإلصلليزية، العربية

 فئة كخاصة العربية، اللغة تعلم على الطالب دافع حوؿ مقابالتيرتكب 

 :التايل النحو على عشر احلادم
“Minatnya cukup tinggi. Karena apa? tinggi itu gini, aku sering 

memotivasi mereka kan, kalo kita bisa bahasa Inggris kenapa 

gak bisa bahasa Arab, gitu kan? Jadi kita harus bisa.”  

. 09 يف ،2017 أكتوبر 11 األربعاء س أ العربية اللغة مدرس مع )مقابلة
 كيب( 22

 

 العربية اللغة تعلم يف الطالب اىتماـ أف أعاله مقابالت إىل كاستنادا

 التشجيع كقدـ دكافعو، يف. منو دافع كجد كثَت يف الطالب ألف جدا، عالية

 إىل باإلضافة العربية باللغة التحدث على قادرة طالب كي يكوف للطالب

 :أف أيضا كأكضح العربية، اللغة تعليم مبادئ يف. اإلصلليزية اللغة
“Tujuan akhir aku tu, aku mengharapkan siswa tu mengerti apa 

yang orang ucapkan. Artinya kan kalau kita berbahasa arab 

terus orang mengucapkan kaya ini, paling kada maksudnya 

tahu. Jadi metode terjemah tu ada, kemudian hafalan kosa kata 

ada, kemudian lagi tata bahasa tu ada jua, jadi semuanya 

berjalan seiring aja. Cuma nang paling aku tonjolkan itu dalam 



 

 
 

mengajar, itu speaking, atau dalam bahasa arab tahaddats atau 

takallam, itu.”  

. 09 يف ،2017 أكتوبر 11 األربعاء س أ العربية اللغة مدرس مع )مقابلة
 كيب( 22

 

 اللغة تدريس يف ادلستخدمة ادلبادئ أف يبُت مقابالت استنادا على

مث  بادلفردات ك ترمجة الطالب علم. اللغة كاستخداـ الًتمجة مبدأ بُت ىي العربية

العربية  اللغة كالـ لفهم للطالب الدركس مجيع ىدؼ. الحق كقت يف القواعد

 قادركف الطالب أف ىو الضوء أكثر كلكن. العربية باللغة ربدث على قادر ك

العربية  اللغة تدريس يف ادلستخدمة الطريقة يف مث. العربية باللغة التحدث على

 :يفسر كىو
“Banyak, ada ceramah, ada permainan, ada hafalan, ada Tanya 

jawab, terus lagi diskusi, jadi bermacam-macam”.  

. 09 يف ،2017 أكتوبر 11 األربعاء س أ العربية اللغة مدرس مع )مقابلة
 كيب( 22

 

ىو  العربية اللغة تدريس يف ادلستخدمة الطريقة أف يوصف مقابالة التايل

 ذلك، علىُمَذاَكَرة.  كاألجوبة، ك األسئلة ك كاحلفظ، كاأللعاب، احملاضرات،

 :كىي العربية، اللغة تدريس يف ادلستخدمة اإلعالـ كسائل عن أيضا أكضح
“Medianya yang jelas buku, terus kamus, bisa hape. Hape itu 

gini caranya, jadi untuk menghafal kosa kata atau dalam 

rangka menerjemahkan kalimat, kita ada kosa kata yang tidak 

tahu kan, lalu kita cari di hape bisa. Kita kasih mereka aplikasi 

kamus bahasa Arab.”  
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 تدريس يف ادلستخدمة اإلعالـ كسائل أف أعاله مقابالة على استنادا

 .للهاتف قاموس كتطبيقات القاموس، كتاب، ىو العربية اللغة

 

 

 

 العربية اللغة تعلم في الطالب تحفيز على تؤثر التي العوامل .2

 العربية، اللغة تعلم يف الطالب دكافع على تؤثر اليت العوامل لتحديد

 التحليل فيما جدكؿ. السابق التحليل كما ليكرت مقياس الباحث استخدـ

 :يلي

 

 ربفيز على تؤثر اليت العوامل دلعرفتو البيانات ربليل نتائج 4.6. اجلدكؿ
 العربية: اللغة تعلم الطالب يف

 التي العوامل لمعرفة المؤشر أسئلة إَصابَة ِفَئة

 تعلم في الطالب تحفيز على تؤثر

العربية اللغة  

 رَْقم

 1 العربية للغة عائليت تدعم 87 عاؿ



 

 
 

 2 العربية ػلب عائليت يف الناس 67 عاؿ

 3 العربية يفضلوف البيئيت يف الناس 59 متوسط

 4 العربية يتحدث شخص مع اصداؽ احب اف 83 عاؿ جدا

 

 الطالب يف مؤثرة عوامل صالحية استبياف اختبار نتائج ملخص 4.7. اجلدكؿ
 :العربية اللغة تعلم يف الدافع

السؤال حال  R  جدول  R  حساب  رَْقم 
 السؤال

 1 0,776 0,266 َصِحيح

 

 4.7. جلدكؿااستمرار 
 2 0,781 0,266 َصِحيح

 3 0,530 0,266 َصِحيح

 4 0,627 0,266 َصِحيح

 
 الطالب دافع مؤثرة عوامل استبياف ُمْعَتَمد اختبار نتائج ملخص 4.8. اجلدكؿ

 :العربية اللغة يف تعلم
االستبيان حالة  R  جدول  قيمة  

Alpha 



 

 
 

 0,624 0,266 ُمْعَتَمد

 

 :يشرح أفّ  ادلذكور اجلدكؿ يف التحليل نتائج على استنادا

a. عالية فئات 76 درجة كما العربية، دركس تدعم الطالب أسرة. 

b. 67 درجة ىو كما العربية، اللغة حب الواقع يف الطالب أسرة يف الناس 

 .عالية فئات

c. 59 كنتيجتو العربية، باللغة( الَ ُمَباؿ  ) بسيطة ىي الطالب بيئة يف الناس 

 .متوسطة فئة

d. العربية، باللغة جيدة ىم الذين الناس مع يصادؽ الطالب أحب جدا 

 .عالية فئة 83 درجة على ككذلك

 العربية اللغة تعلم على الطالب تحفيز في المدرسة جهود .3

 اللغة تعلم على الطالب ربفيز يف ادلدرسة ترتكب اليت اجلهود دلعرفة

 ربليل لنتائج جدكؿ يلي كفيما. ليكرت مقياس أيضا الباحث يستخدـ العربية،

 :البيانات

 



 

 
 

 الطالب ربفيز يف ادلدرسة جهود دلعرفة البيانات ربليل نتائج 4.9. اجلدكؿ
 العربية: اللغة تعلم على

 جهود لمعرفة المؤشر أسئلة إَصابَة ِفَئة

 على الطالب تحفيز في المدرسة

العربية اللغة تعلم  

 رَْقم

 أمر ربفيظ ادلفردات مدرس اللغة الربية غالبا 64 عاؿ
العربية اللغة دخوؿ مادة عند  

1 

يعطي كاجبة ادلنزؿ كثي العربية اللغة مدرس 72 عاؿ   2 

عند  يعطي عقوبات كثَت العربية اللغة مدرس 45 ُمتَػَوسِّط
ادلهمة تنفيذ طالب ال  

3 

 عندما الثناء يعطي كثَت العربية اللغة مدرس 54 ُمتَػَوسِّط
ادلهمة جبيد طالب تنفيذ  

4 

 عندما اذلدايا يعطي كثَت العربية اللغة مدرس 29 َكاِطىء
ادلهمة جبيد طالب تنفيذ  

5 

 كثَت أمر أف يتحادث العربية اللغة مدرس 81 عاؿ
 ذبرم العربية الدركس عند بالعربية

6 

 كثَت أمر أف يتحادث العربية اللغة مدرس 66 ُمتَػَوسِّط
 ذبرم العربية الدركس عند خركج بالعربية

7 

 يف ادلدرسة اختبار صالحية استبياف جهود ملخص نتائج 4.10. اجلدكؿ
 العربية: اللغة تعلم على الطالب ربفيز

السؤال حال  R  جدول  R  حساب  رَْقم 
 السؤال



 

 
 

 1 0,306 0,266 َصِحيح

 2 0,444 0,266 َصِحيح

 3 0,488 0,266 َصِحيح

 4 0,362 0,266 َصِحيح

 5 0,551 0,266 َصِحيح

 6 0,634 0,266 َصِحيح

 7 0,667 0,266 َصِحيح

 
 الطالب ربفيز يف ادلدرسة جهود ُمْعَتَمد اختبار نتائج ملخص 4.11. اجلدكؿ

 العربية: اللغة تعلم على
االستبيان حالة  R  جدول  قيمة  

Alpha 
 0,508 0,266 ُمْعَتَمد

 

 :أف ادلعركؼ أعاله، اجلدكؿ يف ادلذكور التحليل نتائج على استنادا

a. ذبرم,   العربية الدركس عند ادلفردات أمر حفظ العربية غالب اللغة مدرس

 .عالية فئات 64 كما درجة



 

 
 

b. عالية فئات 72 كاجبة ادلنزؿ كما درجة أعطى العربية غالب اللغة مدرس .

 الفصل كاجبة ادلنزؿ ىي درجة معظم كجد فإف ثالثة الفصل، بُت من

AGAMA الفصل فئات عالية، 83درجة  كما IPA 70 بدرجة 

 .عالية بفئات درجات 60 بدرجة IPS الفصل عالية، بفئات

c. ادلهمة ، تنفيذ عند طالب ال عقوبات يعطىقَِلْيل  العربية اللغة مدرس 

 .ادلتوسطة فئات 45 درجة كعلى

d. كعلى ادلهمة جبيد، عند طالب تنفيذ الثناء يعطىقَِلْيل  العربية اللغة مدرس 

 .ادلتوسطة فئات 54 درجة

e. ادلهمة جبيد، عند طالب تنفيذ اذلدايا يعطى جدا قَِلْيل العربية اللغة مدرس 

 .ادلتوسطة فئات 28 درجة كعلى

f. العربية الدركس عند بالعربية يتحادث امر أف كثَت العربية اللغة مدرس 

 الفصل اكثر الفصل، من بُت ثالثة. عالية فئات 73 درجة كما ذبرم

الفصل  ىي ذبرم العربية الدركس عند بالعربية يتحادث أمر كجود

AGAMA الفصل جدا، عالية فئات 86 درجة IPS 70 بدرجة 

 .عالية فئات 64 بدرجة IPA الفصل عالية، فئات



 

 
 

g. الدركس عند خارج بالعربية يتحادث امر أف غريب العربية اللغة مدرس 

الفصل  الثالثة، الفصل بُت. ادلتوسطة فئات 41 إىل تشَت كالنتيجة العربية

فصل  ىي العربية اللغة مادة خارج بالعربية ليتحادث أمر اكثر

AGAMA كفصل  متوسط، فئات 56 كما الدرجةIPS  كما

 فئات 26 كما الدرجة IPAكفصل  ادلتوسطة، فئات 45 الدرجة

 .منخفضة

 على الطالب الدافع ربسُت يف ادلدرسة قبل من ادلبذكلة اجلهود دلعرفة

. العلـو دار MA دبدير مقابالت عدة الباحث أجرل العربية، اللغة تعلم

 :التايل النحو على ، AGAMA الفصل بناء غرض عن مقابالت الباحث
“Tentunya dengan dibukanya kelas keagamaan, itu kan kita 

menyesuaikan dengan visi dan misi madrasah kita, salah 

satunya adalah membentuk akhlakul-karimah. Akhlakul-

karimah tu terbentuk mana kala nilai-nilai agama tu dipahami, 

dijalankan secara baik dan benar. Special agama itu untuk 

mencirikan bahwa di ma darul ulum ada jurusan keagamaan, 

itu nilai plus di pondok pesantren darul ulum. Karena sampai 

saat ini kalau kita bicara ke pondok pesantren darul ulum, 

sepertinya tidak ada rohnya, yang muncul hanya wajib 

pendidikannya, karena sekarang pondoknya, kegiatannya 

hampir tidak ada.”  
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 جعل من الغرض أف أكضح أعاله ادلذكورة ادلقابالت إىل كاستنادا

 الدينية القيم كفهم ،(احلميدة األخالؽ) أخالؽ الكرؽلة يشكل الدينية الطبقات

 ادلدارس مثل أنشطة اآلف كلكن. دار العلـو MA من كاذلوية كاحلقيقي، اخلَت

 أجرل ذلك، ك على. فقط الرمسي لكن التعليم موجودة، اليس تقريبا الداخلية

 :التايل النحو على AGAMA فصل يف ادلزايا عن مقابالت الباحث
“Sebetulnya gak ada kelebihan, sama aja. Jadi, kita ada tiga 

jurusan nih, ada keagamaan, ada ilmu social, dan ilmu sains 

IPA. Sebenarnya sama aja, kita dikasih ilmu pengetahuan 

sama, baik ilmu agama maupun ilmu umum, bahkan ini yang 

jurusan keagamaan ada juga pelajaran umum, seperti fisika ada 

juga. Termasuk saya, saya mengajar di kelas agama nih, 

padahal background saya kan fisika. Hanya saja nanti ketika 

ujian nasional itu, memang anak-anak yang sudah di jurusan tu 

tidak bisa ikut ujian semuanya, sesuai dengan jurusannya.”  
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 فصل يف ميزة توجد ال أنو أكضح أعاله ادلذكورة ادلقابالت إىل كاستنادا

AGAMA، IPS، ك IPA .للطالب التخصصات من كاحد ىو بل .

. العامة كالعلـو الدينية العلـو من غلى كلهاَسَواء  العلـو الثالث تعطى األقساـ

 األخَت. اىل زبصصاهتم كفقا ىي امتحاناهتم الوطٍت، االمتحاف كقت يف لكن

 اللغة كمعلم دلدير العريب اجملاؿ يف ادلدرسة ُمْنَجز عن مقابالت الباحث يرتكب

 :التايل النحو على العربية



 

 
 

“Ada, musabaqah qira’atul kutub dapat juara satu, tapi khusus 

pondok. Artinya MA yang lain gak boleh, kecuali yang 

pondok, pondok wustho” 
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 “Ada, baca kitab gundul, ada dua kemaren, dua orang, laki 

satu, perempuan satu.”  
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 إصلازا كجود ىناؾ أف أكضح األعال، ادلذكورة ادلقابالت إىل كاستنادا

 كاآلخر األبناء من كاحد كاحد، فَائِز على ػلصل الكتب رلاؿ قراءة يف مدرسيا

 .طالب لكل مباشرة منح شهادة لكن. االبنة من

 

 ُمَباَحَثة .ب 

 العربية اللغة تعلم على الطالب الدافع .1

 من ىم العلـو دار MA عشر احلادم الفصل يف الطالب من غالبية

MTS من ،٪55 بنسبة Pesantren 34٪، كمن SMP 11 .٪كىذا 

 لديهم طالب الغالب يف ىم العلـو دار MA يدخلوف الذين الطالب أف يدؿ



 

 
 

 التفوؽ مدرسة تصبح أف على قادرة ادلدرسة لذلك. الكاؼ العريب ماؿ رأس

 .العربية اللغة رلاؿ يف

 معظم أف أم مرتفع، عشر احلادم الفصل قيمة متوسط لطالب

 ىو 80 ،٪2 ىو 90 العربية اللغة متوسط ىم الصف تلك يف الطالب

٪. 7 إىل تصل 85 ك 75 كقيمة ،٪11 70 من أقل ،٪70 ىو 70 ،44٪

 لديهم العلـودار  MA عشر احلادم الصف يف الطالب أف على يدؿ كىذا

 .العريب اجملاؿ يف جيدة قدرات

كجود أنشطة  دافع الطالب ىي ُمَؤشِّر(  يبُت 23: 2014ب.أكنو )

. كجود زلرؾ كاحلاجة للتعلمك  كجود جوائز يف التعلمك  َمالَحة يف التعلم

 غلب العلـو دار MA عشر احلادم الصف يف الطالب من الغالبية

الصعب ذلم.  موضوع غَت العربية اللغة ادلوضوعات. العربية اللغة ادلوضوعات

الذم  Pesantren ك   MTs الطالب خلفيتو من تلك احلالة لكثَت من

 العربية. اللغة الواقع يتجو إىل الدين ك 

، MA عشر احلادم الفصل لطالب علم  علم النحو ك دار العلـو

 ألف كذلك. عالية العلـو فركع تعلم ذلك يف دافعهم. شلتعة مواضيع ىي الصرؼ

 ك Pesantren كىي الدينية، ادلدارس من خرغلوف ىم الطالب معظم



 

 
 

MTS .يف مشكلة لديهم ليس دار العلـو الطالب معظم أف السبب ىذا 

 ػلبوف ال الذين الطالب من قليل عدد ىناؾ أنو الرغم على. العلـو فرعُت من

 ال الطالب ألف أك الطالب، مدرسة خلفية بعض بسبب ؽلكن ادلواضيع، ذلك

 .العربية اللغة ػلبوف

 تعلم على الطالب الدافع) العربية لتعلم للطالب أسباب عدة كىناؾ

 قبل من ادلذكورة العلـو دار MA عشر احلادم الصف يف (العربية اللغة

 :كىي أنفسهم، الطالب

a. فهم العربيةيريد أف ي 

b. ريد تفسَت القرآف كاحلديثي 

c. ريد التحدث باللغة العربيةي 

d. عرؼ معٌت القرآفيريد أف ي 

e.  ريد الذكييألف 

f. عرؼ كيف باللغة العربيةيريد أف ي 

g. خطيب استاذ ك ريد أف أكوفي  

h.  تزاـنعلم اللغة العربية ىو ايألف 

i.  ألف مطلوبة ثنائ اللغة 



 

 
 

j.  ذىب إىل اجلزيرة العربيةيريد أف يألف 

k.  على التحدث باللغة العربية كوف قادريتريد أف 

l.  العربية ػلبألف 

m. بارعوف يف الناطقة بالعربيةريد ي 

n. الدينريد تعميق ي 

o.  الدراسيألف ادلدرجة يف اجلدكؿ 

p. إلضافة البصَتة 

q. لتعميق العربية 

 أعاله، الطالب ذكرىا اليت العربية اللغة تعلم أسباب بعض إىل استنادا

 يريدكف ألهنم العربية طالب يف اللغة تعليمي دافع متوسط بأف االستنتاج ؽلكن

 أف إىل باإلضافة العربية، اللغة رلاؿ يف خرباء كيريدكف الدين رلاؿ يف خرباء

 .كالعربية اإلصلليزية علا اللغتُت يتقنوف مطالبوف الطالب

. العريب ؼلرج بادلدرس مل العربية اللغة تعلم يف باادافع الطالب يتعلق 

 ػلب لكنو ، الرياضة  S1 خريج ىو العلـو دار MAالعربية  ادلدرس اللغة

 اللغة تعليم يف. ىناؾ العربية اللغة بتعليم كلف كلذلك. كاإلصلليزية العربية اللغة

 التعليم يف. العربية باللغة كالتحدث فهم على قادركف الطالب أف يدعم العربية



 

 
 

كالعربية فهو  اإلصلليزية علا لغتُت إتقاف على قادرة لتكوف الطالب ػلفز غالبا انو

 العربية تعليم أساليب يف. يف تعلم اللغة العربية سبب من مرتفعة دكافع الطالب

 مناقشات، حفظ، كجواب، سؤاؿ زلاضرات، منها كثَت يستخدـ كاف

 كالقواميس الكتب ىي ادلستخدمة اإلعالـ كسائل أف حُت يف. كاأللعاب

 .اذلواتف من العربية القاموس كتطبيقات

 العربية اللغة تعلم في الطالب تحفيز في المؤثرة العوامل .2

 الدافع يقدر التعلم، عملية يف أنو ( كيوضح1990:70سوريابراتا ) 

 منو للتعلم، الدافع على تؤثر اليت العوامل بسبب تغيَت أك ، ِاْختَػَفى ظلو،

 أسرة دعم. كاجملتمع ادلدرسية كالبيئة األسرية البيئة: كىي البيئية، الظركؼ

 من األسرة أفراد معظم. مرتفع العربية يف اللغة دار العلـو MAالطالب 

 معظم الطالب يف السبب ىو ىذا كلعل. كذلك العربية اللغة أحب الطالب

MA يف ىي عائالهتم من تنتقل العربية اللغة تعلم. العربية ػلب العلـو دار 

 العربية باللغة متعصبة الطالب عائلة أخرل بعبارة أك. كذلك العربية حب الواقع

 دار MA إىل  أطفاذلم يرسل أسرهتم حىت السابقُت، الطالب أسرهتم ىو أك

 .العربية كاللغة الدين يف يَػتَِّجوُ  الواقع يف ىو الذم العلـو



 

 
 

 يكونوا أف ػلبوف كلكنهم بالعربية، هتتم ال بيئتهم يف الطالب معظم

 الرغم على أنو على يدؿ كىذا. العربية اللغة يتكلموف الذين الناس مع يصادؽ

 غليء العربية اللغة لتعلم دافعهم العربية، باللغة اىتماما أقل بيئة يف الطالب

 يدؿ فإنو. العربية التحدث يف جيدكف ىم الذين الطالب مع يصادؽ ألهنم

 الناس مع يصادؽ دافع الشخص، على تؤثر أف ؽلكن الصداقة عوامل أف على

 جدا. جيدة ذبعلنا أف ؽلكن ذكية

 العربية اللغة تعلم على الطالب لتحفيز المدرسة جهود .3

 ادلعلمُت ادلدرسة، يف العربية اللغة تعلم على الطالب لتحفيز زلاكلة يف

 حلفظ الطالب من أمر ادلفردات. كالغرض حلفظ الطالب أمر كثَت العريب

 .العربية باللغة للتحدث الطالب يستخدـ كي ادلفردات

 ادلنزلية الواجبات يعطي غالبا العلـو دارMA  11 الفصل معلم العربية

 الفصل ىي AGAMA الفصل  ألف. AGAMA على الفصل  للطالب

 .العربية باللغة أيضا يفضل الديٍت، اجملاؿ يف يفضل اليت

 غرس كطرائق أشكاؿ بعض( 95-91: 2011) ساردؽلاف يشَت

 يف. كادلعاقبة ، كالثناء اذلدايا، تقدمي مثل ادلدارس يف التعلم يف الطالب ربفيز

 MA عشر احلادم الفصل العربية، اللغة تعلم على الطالب لتحفيز زلاكلة



 

 
 

. اذلدايا يعطي ال كتقريبا التعليم، يف كالثناء العقاب يعطي نادرا دارالعلـو ادلدرس

 يف العربية اللغة تعلم على الطالب ربفيز يف العريب ادلدرس أسلوب لكن،

 .كاإلصلليزية العربية اللغة ليتقن للطالب يبٍت الذم احلماس توفَت ىو ادلدرسة

 ربادث على الطالب أمر كغالبا العربية ذبرم، الدرس تقدـ عندما

 العربية باللغة التحدث على شدد أخرل ال كبعبارة نادرا كلكن العربية، باللغة

 باللغة لتحدث الًتكيز معظم فإف ذلك، بُت ثالثة الفصوؿ كمع .ادلادة خارج

 .AGAMA الفصل ىو الفصوؿ كخارج داخل العربية

 العلـو دار MA يف التخصص من كاحدة ىي AGAMA الفصل

 الوطٍت، االمتحاف الوقت يف فقط ىو كالفرؽ. IPAك IPS إىل باإلضافة

 بُت ثالثة سلتلفا كاف شيء ال. لتخصصاهتم كفقا امتحاف الطالب

يزاؿ  ال كلكن الدرس السواء، على كجود التخصصات جلميع ، التخصصات

 .العربية باللغة يفضل AGAMA الفصل

 الفصل مث ادلعهد اإلسالمي، ىو العلـو دار MA اخللفية

AGAMA من  كخصائص ىوية ىوMA العلـو دار .MA العلـو  دار

 سباؽ أم مسابقة قراءة يف فازت ىي العربية اللغة رلاؿ يف سبلك إصلازات



 

 
 

 كاحدة األبناء ك من كاحد كىو بطل أكؿ، على كحصلت الكتب بُت ادلعهد

 .البنات من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الباب الخامس

 اإلختتام

 اإلختصار . أ

 :يلي ما يستنتج أف كؽلكن بو، ذبرم اليت البحوث إىل نتيجة كاستنادا

لـو العدار  MAاحلادم عشر  الفصلالطالب يف تعلم اللغة العربية يف  دكافع .1

حالة  0.444حساب  R مع ةفئة مرتفع 68مرتفع، حيث بلغت درجة 

 R فئة عالية جدا مع 84درجة الاللغة العربية.  ػلبوف، أف الطالب ةَصِحيح

يف اللغة  ماىرا جدا يريدكف، أف الطالب ةحالة َصِحيح 0.618حساب 

 ، أفةحالة َصِحيح 0.708حساب  R فئة عالية مع 64درجة ك ال العربية.

 كبَتادلنهج الدراسي فقط.   وفتبعياللغة العربية  يتعلموف  صحيح ليسالطالب 

 اللغة ادلدرس جهود ك الطالب مدرسة خلفية عن يفصلها ال الطالب دكافع

 .كادلدرسة يف الطالب ربفيز يف العربية

 بُت كالصداقة األسرية عوامل بسبب الطالب من الكبَت عوامل دكافع  .2

ببناء . طالهبا كتوجيو اىل تعليم يف ادلدرسة من العمل بفضل كأيضا الطالب،

 طالهبا ذبعل ادلدرسة الصرب، ككذلك اإلبداعية، بأفكار ك للطالب تشجيع

 .العربية اللغة رلاؿ يف أيضا سيما ال اإلصلازات، من كثَت لديها



 

 
 

. جيد العربية اللغة تعلم على الطالب ربفيز يف ادلدرسة ترتكب الذم اجلهد إف .3

 على ادلدرسة تعتمد ال العربية، اللغة تعلم على الطالب لتحفيز زلاكلة يف

 ربفيزية كأداة كادلكافآت الثناء تعطي ال ك سلبية، ربفيزية كأداة العقاب

 الطالب يفالدافع  تعزيز ىي ادلدرسة هبا يقـو اليت الطريقة كلكن. إغلابية

 إغلابية كاقًتاحات اجليدة، نصائح كتقدمي بناءة،ال مَّةاذلِ  إعطاء بشكل. أنفسهم

 .التفوؽ تشجعهم إىل لَتتفع ك الطالب يُػْوِقظحىت 

 النصائح . ب

 :التايل النحو فيعطى النصائح على الباحث، أجراه على حبث استنادا

 دلدرس ك مرشح ادلدرس اللغة العربية .أ 

 العربية اللغة مدرس أف إىل أشارت البحث كجود نتائج إىل كاستنادا

 تكوف أف أيضا كينبغي العربية، اللغة رلاؿ يف جيدة قدرات لديو إىل باإلضافة

 كاحدة ىي العربية اللغة. العربية اللغة تعلم يف الطالب دكافع توليد على قادرة

 جعلوف ادلعلمُت أف متوقع لذلك الطالب، لبعض ادلوضوعات أصعب من

 الطالب لتحفيز. متعة كدرس ادلفضل كالدرس سهال، درسا العربية الدركس

 أك نصائح، كتقدمي للطالب، احلافز يزيد أف ؽلكن العربية اللغة تعلم على

 تعليم يف. العربية الدركس يف دكافعهم يزيد الطالب يكوف حبيث نصائح جيدة



 

 
 

ك تصبح  العربية اللغة يف تعلم ادلعلم تقنيات فعالة ؼللق أف العربية، متوقع اللغة

 استخداـ خالؿ من الطالب، قبل من ك تفهم الستيعاب سهلة الدركس ذلك

 الباحث إىل أيضا النصائح يهدؼ ىذا. أيضا فعالة تعليمية ككسائل طريقة

 .اللغة العربية معلما سيصبح الذم نفسو

 للباحث ادلستقبل .ب 

 كمرجع البحث ىذا يستخدـ أف الباحث يأمل ادلستقبلة، كللبحوث

 .ادلستقبل يف العلـو لنهوض كأفضل فائدة أكثر حبوث لتطوير
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