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ثاجلامعيإذلأىديىذاالبح

ين’ديوأيبالكرًنالةياان أميالكردية

وحيفظهماويبقامهايفسالمةايرجىرضامها،وعسىهللاأنيرمحهماكماربياينصغَت

 الدينوالدنياواآلخرة

 
 دوي اةتيا فةريأخيتالصغَتة:

)عسيهللاأنيرمحهميفالدنياواألخرة(
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 اةتهالل



 

َوِإَذاصلىِذْيَنآَمُنواِإَذاِقْيَلَلُكْمتَ َفس ُحوايفْاْلَمَجاِلِسفَاْفَسُحوايَ ْفَسِحهللاَُلُكْمََيأَي َُّهاال 
َوهللاُدبَاجِقْيَلاْنُشُزوافَاْنُشُزوايَ ْرَفِعهللاُال ِذْيَنآَمُنواِمْنُكْمَوال ِذْيَنأُْوتُ ْوااْلِعْلَمَدَرَجاٍت

ٌر)اجملادلة:تَ ْعَمُلوْ (َٔٔنَخِبي ْ
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 كلمة الشكر والتقردير

احلمدهللربالعادلُت،والصالةوالسالمعلىعبدهنبينا،دمحمبنعبدهللاادلبعوثرمحة
للعادلُت،وعلىآلووصحبوأمجعُت،أمابعد.

القوةوالصحةوالفرصةحىتقدانتهتأشكرشكراإذلهللاعزوجلعلىنعمو
البحثاجلامعيابدلوضوع دوافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية ابدلردسةة  "كتابةىذا

ديكنادلتسةةة اإلةالمية احلكسمية ابغسال، مسجسكرطا " وال كتابتو انتهت وقد
إسبامهابدونمساعدةاآلخر،ولذالكقدمالباحثالشكرإذل:

األس .ٔ مالكفضيلة موالان جامعة مدير بوصفو راىارجو موجيا احلاج الدكتور تاذ
ق.اإلسالميةاحلكوميةماالنإبراىيم

فضيلةالدكتوراحلاجنورعليبوصفوعميدكليةعلومالًتبيةوالتعليمجامعةموالان .ٕ
 ق.اإلسالميةاحلكوميةماالنمالكإبراىيم

رئيسة .ٖ بوصفها احلسنة شللوءة الدكتورة العربيةفضيلة اللغة تعليم علوم قسم كلية
 ق.اإلسالميةاحلكوميةماالنالًتبيةوالتعليمجامعةموالانمالكإبراىيم

البحثاجلامعي. .ٗ فضيلةالدكتورسالمتدارينادلاجستَت،مشرفيفكتابةىذا
قدم ما كل على ادلاجستَت. دارين سالمت األستاذ إشراف على شكرا وأقول

 مننعمة اليتمساعدة وتعاذلحىتيتسٍتجلميعاألشياءاجليدة منهللاسبحانو
ىذا إعداد مراحل كل يف وتوجيو وتعاذل. سبحانو هللا من مكافأة على ربصل

 البحثاجلامعيمندبدايةفكرةالباحثةحىتاإلنتهائيمنو.
العربية .٘ اللغة تعليم واألستاذاتيفقسم األساتيذ والت مجيع الًتبية علوم عليمكلية

 ق.اإلسالميةاحلكوميةماالنجامعةموالانمالكإبراىيم
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 قائمة اجلردوال


 صفحة اةم اجلردول سقم
 ٖٕ نسبةادلئويةمنقيمة ٔ
 ٜٕ ادلرافقادلدرسية ٕ
 ٖٙ مقياسادلعيارليكَتت ٖ
 ٖٔ نسبةادلئويةمنقيمة ٗ
 ٖٔ عرضالبياانتعنالفضولالعالية ٘
 ٕٖ عرضالبياانتعنارادةنفسلتقدم ٙ
 ٕٖ عرضالبياانتعنارادةيفاكتسابادلعرفةوادلهارات ٚ
 ٖٖ عرضالبياانتعناليقُتالعارل ٛ
 ٖٖ عرضالبياانتعناألمل ٜ

 ٖٖ عرضالبياانتعنالدعمواذلدايةمنالوالدين ٓٔ
 ٖٗ اجليدةمنادلعلمُتعرضالبياانتعنالدعموالثناءوالدرجات ٔٔ
 ٖٗ عرضالبياانتعنادلعاقبةمنادلعلم ٕٔ
 ٖٗ عرضالبياانتعنالدعممناألصدقاء ٖٔ
 ٖ٘ عرضالبياانتعنوجودادلنافسة ٗٔ
 ٖ٘ نتائجاالستبانةعنالفضولالعالية ٘ٔ
 ٖٙ نتائجاالستبانةعنارادةنفسلتقدم ٙٔ
 ٖٚ اكتسابادلعارفوادلهاراتنتائجاالستبانةعنارادةيف ٚٔ
 ٜٖ اليقُتالعارلنتائجاالستبانةعن ٛٔ
 ٓٗ نتائجاالستبانةعناألمل ٜٔ
 ٔٗ نتائجاالستبانةعناجملموعالعددالدوافعالداخلية ٕٓ



 
 

 ن
 

 ٕٗ مقياسادلعيارليكَتت ٕٔ
 ٖٗ نتائجاالستبانةدبقياسادلعيارليكَتت ٕٕ
 ٘ٗ الداخليةادلسيطرنسبةادلئويةالدوافع ٖٕ
 ٚٗ الدعمواذلدايةمنالوالديننتائجاالستبانةعن ٕٗ
 ٛٗ الدعموالثناءوالدرجاتاجليدةمنادلعلمُتنتائجاالستبانةعن ٕ٘
 ٜٗ ادلعاقبةمنادلعلمنتائجاالستبانةعن ٕٙ
 ٓ٘ الدعممناألصدقاءنتائجاالستبانةعن ٕٚ
 ٔ٘ وجودادلنافسةنتائجاالستبانةعن ٕٛ
 ٖ٘ نتائجاالستبانةعناجملموعالعددالدوافعالداخلية ٜٕ
 ٗ٘ مقياسادلعيارليكَتت ٖٓ
 ٗ٘ نتائجاالستبانةدبقياسادلعيارليكَتت ٖٔ
 ٚ٘ نسبةادلئويةالدوافعالداخليةادلسيطر ٕٖ
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 قائمة الرةسم

 صفحة اةم الرةم سقم
 ٕٙ توسطةاإلسالميةاحلكوميةابسسال،موجوكرااموقعادلدرسةادل ٔ
 ٕٙ موقعمنطقةابسسال،موجوكراا ٕ
 ٖٙ رسمبيانالبنودلنمرةاألوذل ٖ
 ٖٚ رسمبيانالبنودلنمرةالثانية ٗ
 ٖٛ رسمبيانالبنودلنمرةالثالثة ٘
 ٓٗ رسمبيانالبنودلنمرةالرابعة ٙ
 ٓٗ ةرسمبيانالبنودلنمرةاخلامس ٚ
 ٕٗ رسمبياناإلمجالجملموععددنتائجالبنود ٛ
 ٙٗ نسبةادلئويةالدوافعالداخليةادلسيطر ٜ

 ٚٗ رسمبيانالبنودلنمرةاألوذل ٓٔ
 ٜٗ رسمبيانالبنودلنمرةالثانية ٔٔ
 ٓ٘ رسمبيانالبنودلنمرةالثالثة ٕٔ
 ٔ٘ رسمبيانالبنودلنمرةالرابعة ٖٔ
 ٕ٘ نالبنودلنمرةاخلامسةرسمبيا ٗٔ
 ٖ٘ رسمبياناإلمجالجملموععددنتائجالبنود ٘ٔ
 ٚ٘ نسبةادلئويةالدوافعالداخليةادلسيطر ٙٔ

 

 

 

 



 
 

 ع
 

 قائمة ادللحقات
 ادللحق سقم
 نصوصاإلستبانةللتالميذ ٔ
 نصالقابلةدلدرس ٕ
 ورقةإستئذانالبحثمنكليةعلومالًتبيةوالتعليم ٖ
إستئذانالبحثمنمدرسةادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةورقة ٗ

 ابسسال،موجوكراا
 الصوار ٘
 السَتةالذاتية ٙ
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 مستخلص البحث
الدوافعادلؤثرةلدىالتالميذعلىاىتمامتعلماللغةالعربيةيف.ٕٚٔٓفوروانطا،أسوس.

،قسمتعليماللغةالعربية،كليةوكرااادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةابسسالموج
علومالًتبيةوالتعليم،جامعةموالانمالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنق.ادلشرف:

الدكتورسالمتدارينادلاجستَت
 

الكلماتاألساسية:الدوافعالداخلية،الدوافعاخلارجية.
ميةاحلكوميةابسسالموجوكرطتعليماكانتعليماللغةالعربيةيفادلدرسةادلتوسطةاإلسال

بسبب العربية. اللغة لدرس كبَت اىتمام ولديهم التعليم عملية يف ينشطون الطالب فعاال،
ذلك،يريدالباحثأنيعرفالدوافعادلؤثرةلدىالتالميذعلىاىتمامتعلماللغةالعربية.

 : البحث أسئلة ٔأما . على الداخلية ادلؤثرة الدوافع يف إىتمامما العربية اللغة تعليم
.ماالدوافعادلؤثرةاخلارجيةعلىٕادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةابسسل،موجوكراا؟

تعليماللغةالعربيةيفمدرسةادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةابسسل،موجوكراا؟.أما إىتمام
تعليماللغةالعربيةيفمدرسة ىإىتمام.دلعرفةالدوافعادلؤثرةالداخليةعلٔأىدافالبحث:

  موجوكراا ابسسل، احلكومية اإلسالمية علىٕادلتوسطة اخلارجية ادلؤثرة الدوافع دلعرفة .
ادلنهجتعليماللغةالعربيةيفمدرسةادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةابسسل،موجوكراا. إىتمام

نتوىياإلستبانةوادلقابلة.يفىذاالبحثابدلدخلالكميالوصفي.اريقةمجعبيا
: ىي البحث نتيجة تعلمٔو اىتمام على التالميذ لدى الداخلية ادلؤثرة الدوافع .

بنسبةادلئوية%،ارادةنفسلتقدم٘،ٕٗبنسبةادلئويةاليقُتالعارل اللغةالعربيةتتكونمن
ٕٗ،ٗ ادلهارات و ادلعرفة اكتسب يف ارادة ،% ادلئوية ٘،ٕٓبنسبة العالية%، الفضول

ادلئوية األملٕ،ٜٔبنسبة ،% ادلئوية لدىٕ%.٘،ٔٔبنسبة اخلارجية ادلؤثرة الدوافع .
تتكونمن العربية اللغة تعلم التالميذعلىاىتمام ادلنافسة ادلئويةوجود %،ٙ،ٕٚبنسبة

 األصدقاء الدعم ادلئوية ٘،ٕ٘بنسبة ادلعلم ادلعاقبة ،% ادلئوية ٘،ٕ٘بنسبة الدعم%،
%.ٙ،ٓٔبنسبةادلئوية%،الدعمالوالدينٙ،ٓٔبنسبةادلئويةادلعلمُت
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ABSTRACT 
 

Purwanto, Agus. 2017. The Motivations which determine The Students interest on 

the Arabic Language Learning among Students of Islamic Junior High School of 

Bangsal, Mojokerto. Undergraduate Thesis. Arabic Language Teaching 

Department, Faculty of Tarbiyah and Teaching. Maulana Malik Ibrahim, State 

Islamic University of Malang. Advisor: Dr. Slamet Daroini, M.A. 

 

Keywords: Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation 

 

The Arabic language learning in Islamic Junior High School of Bangsal 

Mojokerto is a successful learning in which the students should be active during 

the learning process. They are also highly motivated to learn Arabic language. 

Based on the fact, the researcher wants to know what kinds of motivations which 

make them highly motivated in learning Arabic. 

The statement of problems proposed in the present study are (1) what kind 

of intrinsic motivation which determine the students interest on the Arabic 

Language Learning among Students of Islamic Junior High School of Bangsal 

Mojokerto? (2) what kind of intrinsic motivation which determine extrinsic 

motivation which determine the students interest on the Arabic Language 

Learning among Students of Islamic Junior High School of Bangsal Mojokerto?    

The objective of this research are: First, to know what kind of intrinsic 

motivation which determine the students interest on the Arabic Language 

Learning among Students of Islamic Junior High School of Bangsal Mojokerto. 

Second, to know what kind of intrinsic motivation which determine extrinsic 

motivation which determine the students interest on the Arabic Language 

Learning among Students of Islamic Junior High School of Bangsal Mojokerto 

The method of the present research uses quantitative descriptive approach. 

Meanwhile, the researcher uses questioner and interview as the technique of data 

collection  

The result shows that there are five kinds of intrinsic motivation which 

determine the students interest on the Arabic Language Learning among Students 

of Islamic Junior High School of Bangsal Mojokerto; self-belief with 24,5%, high 

respond to change with 24,4%, self-awareness on studying with 20,5, high 

curiousity with 19,2%, and student’s dream with 11,5%. Besides, the result 

alshows that there are five  kinds of extrinsic motivation which determine the 

students interest on the Arabic Language Learning among Students of Islamic 

Junior High School of Bangsal Mojokerto; the rivalry with 27,6%, friends’ 

support with 25,5%, teachers’ punishment with 25,5%, teachers’ support with 

10,6%, and parents’ support with 10,6%. 
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ABSTRAK 
 

Purwanto, Agus. 2017. Motivasi-motivasi yang mempengaruhi siswa siswa dalam 

belajar bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangsal, Mojokerto. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: 

Dr. Slamet Daroini, M.A. 

 

Kata Kunci: Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik. 

Pembelajaran bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangsal, 

Mojokerto merupakan pembelajaran yang berhasil, siswa turut aktif waktu 

pembelajaran dan mereka memiliki minat yang cukup tinggi untuk belajar bahasa 

arab. Berdasarkan kenyataan itu, Peneliti ingin mengetahui motivasi-motivasi apa 

yang mendorong siswa memiliki semangat yang tinggi dalam belajar bahasa arab.  

Adapun rumusan masalah ini adalah : 1. Apa motivasi intrinsik yang 

mempengruhi minat beljar bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangsal, 

Mojokerto? 2. Apa motivasi intrinsik yang mempengruhi minat beljar bahasa arab 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangsal, Mojokerto?. Sedangkan tujuang dari 

penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui motivasi intrinsik yang mempengaruhi 

minat belajar bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangsal, Mojokerto 2. 

Untuk mengetahui motivasi intrinsik yang mempengruhi minat beljar bahasa arab 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangsal, Mojokerto?. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data 

adalah angket dan wawancara. 

Hasil penelitian adalah 1. Motivasi internal siswa terdiri dari rasa percaya 

diri sebanyak 24,5 %, Keinginan untuk maju sebanyak 24,4 %, Keinginan untuk 

memperoleh pengetahuan dan ketrampilan sebanyak 20,5 %, Rasa ingin tahu yang 

tinggi sebanyak 19,2%, Cita-cita sebanyak 11,5 %  2. Motivasi internal siswa 

terdiri dari adanya persaingan sebanyak 27,6 %, dukungan teman-teman sebanyak 

25,5, hukuman dari guru sebanyak 25,5 %, dukungan dari guru sebanyak10,6 %, 

dukungan orang tua sebanyak 10,6 %. 
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 احملتسايت

أ....................................................................سالف
 ب...........................................................غالفالصفحة

ج .................................................................... إىداء
د.................................................................االستهالل

ه.............................................................تقريرادلشرف
و..........................................موافقةرئيسةقسمتعليماللغةالعربية

ز........................................موافقةعميدكليةعلومالًتبيةوالتعليم
ح.........................................................تقريرجلنةادلناقشة

ط............................................................بياناإلستشارة
ي..............................................................إقرارالطالب

ك......................................................كلمةالشكروالتقدير
م..............................................................قائمةاجلداول
 س..............................................................قائمةالرسوم

ع.............................................................ئمةادلالحققا
 ف ........................................................ مستلخصالبحث

 ر..................................................................احملتوَيت
 الفصل األول: مقردمة

ٔ.......................................................خلفيةالبحث .أ
 ٗ......................................................أسئلةالبحث .ب
 ٗ.....................................................أىدافالبحث .ج
 ٗ.....................................................البحثفروض .د
 ٘.......................................................أمهيةالبحث .ه
 ٘......................................................حدودالبحث .و



 
 

 ش
 

 ٘...................................................ربديدادلصطلحة .ز
 ٙ..................................................الدراساتالسابقة .ح

 الفصل الثاين : اإلطاس النظري

ٛ..............................................ادلبحثاألذل:الدافع .أ
 ٛ...................................................تعريفالدافع .ٔ
 ٓٔ....................................................فعقياسالدا .ٕ
 ٔٔ....................................................أنواعالدافع .ٖ
 ٖٔ.................................................اجلوانبالدافع .ٗ
 ٗٔ......................................كيفيةيفترقيةالدفعيةلتعلم .٘
 ٘ٔ...................................................وظيفةالدافع .ٙ

 ٙٔ.....................................ب.ادلبحثالثاين:تعلماللغةالعربية
 ٙٔ.........................................تعريفتعلماللغةالعربية .ٔ
 ٛٔ.........................................أسراضتعلماللغةالعربية .ٕ
 ٜٔ...........................................موادتعلماللغةالعربية .ٖ
 ٕٔ.........................................وسائلتعلماللغةالعربية .ٗ
 ٕٕ..........................................ةالعربيةارئقتعلماللغ .٘

 الفصل الثالث : منهجية البحث

ٕٙ....................................................مدخلالبحث  .أ
 ٕٙ..............................................رلتمعالبحثوعينتو .ب
 ٕٚ....................................................مصادرالبياانت .ج
 ٕٚ................................................أدواتمجعالبياانت .د
 ٜٕ..............................................أسلوبربليلالبياانت .ه
 



 
 

 ت
 

 الفصل الرابع : عرض البياانت و حتليلها 

ٖٔ.........................................ادلبحثاألذل:حملةادلدرسة .أ
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 الفصل األول

 مقردمة

 خلفية البحث . أ

األمة لتقدم مهم أساس ىو وتقدمست .التعليم ابلًتبية األمة حضارة
التعليم ، وإما البشرية ادلوارد تنمية يفيف الطبيعيةإما ادلوارد ىو.إدارة التعليم

يتكون مكوانت.نظام الطالبمن من تتكون الذي ادلدخالت، ىو األول
كادلريب وو. وادلدرسُت ابلبيئة يتأثر اليت العملية ىو  الثاين التعلم. ووسائل

أثرمنمعملةبُتادلعلموادلتعلمالذييدعمابلتعليم.وىيالثالثىونتيجة،
 .ةادلعينتوجيوالطالبلتحقيقاألىدافوظيفةالتعليمتعٍت

جلميعادلتوراُتبشكلمباشرأوةمستمرترقيةجودةالتعليمىوزلاولة
و،احملاولةترقيةجودةالتعليميعٍتربسُتنوعيةالتعليم ومنمظاىر.سَتمباشر

النموذجاجلديديفرلالالًتبويةال تنمية التعليمعنأثر ،ينفصلترقيةجودة
توفَت يتطلب الذي التعليم الفكر،التعل عادل التميز خلق على القدرة لديها يم

 .األخالقيةلألمة القوةاألكاددييةاألدبيةو ادلنطق،و

يفالذييدرساألعراضالنفسيةلتالميذعلمالنفسالًتبويىوالعلم 
التعليمي  .ةاألنشطة الًتو النفس علم ابلنسبةدراسة خاصة جدا مهم بوي

للمربيُت البيئةمنأجل، تال إجياد كلاالبلديومساتسلتلفة1فعالة.العليمية
 للمدرسُتأن ويوجب. بنفسيتومرتبطةلديالطالبالسمةوبعضهاالبعض.
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 Erina Wati, “Makalah motivasi psikologi pendidikan” (http://www.davishare.com/2015 

/01/makalah-motivasi-psikologi-pendidikan.htmldi akses pada 2 mei 2017) 
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ي حالفهم الكل على يكونطالب ألن التعلم اذلدفأنشطة يبلغ و يصَت
 ادلرجوة.

 و البشري النشاط علىكل و مؤسسا اذلدف إذل حلصول التشجيع
،واحلدس حلاجة،والرسبة،ويقصدالتشجيعابادلصطلحات،يف.تتميماالحتياج
الفعلوىوالشيءالذييفرضعلىالبشريعلىالتصرفأيالفطرةوالدافع،

العمل تشجيعال .و االذباه لوصف يستخدم مفهوم ىو الفرديو .السلوك
يفأنشطة 2.أنيفعلشيئالتحقيقاذلدفاىوالقوةاليتربركشخصالتشجيع

ليسهلهم التالميذلمعلمأنيفهمنفسيةالتالميذلديهمشخصيةسلتلفة،لعلم،الت
 التعلميف أىداف ادلدرسة .ربقيق لطلبة العربية اللغة تدريس أن عرفنا كما

يهدف اإلسالمية وىي ادلتوسطة األربع اللغوية ادلهارات وتنمية تدريس إذل
 3االستماعوالكالموالقرآءةوالكتابة.

 الذاتدفعةب تشجيعلاسيوجود من .قوية التشجيع جاء بيئةو من
التالميذلقوةاليتتشجعالتشجيعيدوردورايفرلالالتعليم،. األسرةواجملتمع

التعلم  .على لديهم الذين التعلمادلرتفعةالرسبةالطالب يف وخالفا .سيجتهد
اللغةدرس.تعلمللالرسبة،فمالديوالنشاطلديهمماالذينتالميذلذلككانا

 ىي لدرساإحدىالعربية عناصر من تتكون ادلفرداتمتعلقةاليت وىي ،
وساللغةالعربيةتؤكدعلىمهاراتاالستماعوالقراءةالدر.الًتكيبوالصوتو

 .والكتابةالكالم

                                                           
2
 Nyayu khodijah. Psikologi Pendidikan. Palembang : Grafika Telindo Press. 2011. Halaman 

165  
3
 Departemen Agama, Kurikulum Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyyah (Jakarta: Dirjen 

Binbaga Islam, Direktorat Mapendais pada Sekolah Umum, Depag.2003) halaman  1. 
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 .كانالدافعيؤثرأثراكبَتايفنفسالتالميذلتحقيقاألىدافالتعليم

سوفتشكلواحلماسالعظيمةاليترسباتديكنأنالمذلديالتالقويالدافع
،العربيةتعليماللغة :اليفالدرس،مثالقويللتالميذالدافعإذاكانو .تتحقق

العربيةسيكونالتالميذي مسرورامحاساحىتتعلماللغة قادريناحلصولمستمرا
 .جيدةنتيجة

طةاإلسالميةاحلكوميةمدرسةادلتوس(VIII Aالثامنأ)التالميذيففصل
 انشطونالتالميذوكان.محاسةعاليةلتعلماللغةالعربيةذلم  ابسسال،موجوكراا

ولكن.لديهمرسبةعاليةلتعلماللغةالعربية .مستقلةيفتعلماللغةالعربيةيفو
 التالميذ انشطبعض عادة سَت الصفو يف أصدقائها على ىذه   .لتعتمد
عل تدل الظاىرة وى العربية اللغة تعلم اللغةالتالمذ رسبةديناميات تعلم يف

 .العربية

سابق، الباحث قدم  كما على تدل الرسبة كانت يفالدافع التلميذ
اخلارجي.ومدىالدافعالداخليوالدافع،ينقسمإذلقسمُتالدافعالتعلم.و

التالمذ يعتمدعلىالرسبة العربية اللغة اللغةالالدافعيفتعلم تالميذعلىتعلم
حبثادلهتمُتيفبُتالتالميذذبعلالباحثدينامياتالتعلمادلختلفةالعربية.و

 .(VIII A)فصلالثامنةأيفعنتشجيعلديالتالمذ

 الوصف على سبقوبناء ربت،فيما العلمي حبث الباحث سيبحث
ادلتسةةة اإلةالمية  ردسةةدلابتعلم اللغة العربية يف وافع التالميذ د "ادلوضوع

 سال، مسجسكرطا".نقاحلكسمية اب
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 أةئلة البحث  . ب

احلكوميةدرسةادلتوسطةاإلسالميةابدلتعلماللغةالعربية يفمادوافعالداخلية .1
 ،موجوكراا؟ابنقسال

احلكوميةدرسةادلتوسطةاإلسالميةابدلتعلماللغةالعربية يفمادوافعاخلارجية .2
 ،موجوكراا؟ابنقسال

 ج. أهرداف البحث    

ٔ الداخلية دوافع دلعرفة . يف العربية اللغة اإلسالميةابدلتعلم ادلتوسطة درسة
 .،موجوكرااابنقسالاحلكومية

دوافعاخلارجيةٕ دلعرفة يفيف. العربية اللغة اإلسالميةابدلتعلم ادلتوسطة درسة
 .،موجوكرااابنقسالاحلكومية

 د. فروض البحث

 بنسبةادلئوية ارادةنفسلتقدم تعلماللغةالعربيةتتكونمنيف اخليةدوافعالد-

هاراتارادةيفاكتسبادلعرفةوادل%،٘ٔبنسبةادلئوية %،اليقيةالعارلٓٔ
بنسبةادلئوية%،األملٖٓ بنسبةادلئويةالبحثول%،الفض٘ٔبنسبةادلئوية

ٖٓ%. 

بنسبةادلئوية وجودادلنافسة يةتتكونمنتعلماللغةالعربيف دوافعاخلارجية-
ٕ٘بنسبةادلئوية %،ادلعاقبةادلعلمٕ٘بنسبةادلئوية %،الدعماألصدقاءٕٓ

%٘ٔبنسبةادلئوية %،الدعمالوالدين٘ٔبنسبةادلئوية الدعمادلعلمُت%،
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 . أمهية البحثه

إ تنقسم األمهية فهذه الكثَتة. األمهية لو البحث ىذا قسمُت،إن ذل
األمهيةالنظريةواألمهيةالتطبقية.فأمااألمهيةىذاالبحثالىتتعودإذلالناحية
اللغة التعليم تنفيذ يف واخلربات وادلعلومات ادلعارف وترقية لتنمية ىي النظرية

العربية.
وأمااليتتعودإذلالناحيةالتطبيقية،فهي:

 ادلناسبةبتعليماللغةالعربيةزَيدةادلعرفةيفترقيةدوافعتالميذ (أ
زَيدةمعرفةادلدرسةيفادلستوىدوافعتالميذ (ب

 . حردود البحثو

الدخليةوالتالميذ)نسبةادلؤويةالدوافع:دوافع.احلدادلوضوعٔ
 .(اخلارجية:

درسةادلتوسطةاإلسالميةادليف (VIII A):فصلالثامنأ.احلدادلكاينٕ
 سل،موجوكراانقاباحلكومية:

 مٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ:جيرىىذاالبحثللسنة.احلدالزماينٖ

 حترديرد ادلصةلحاتز. 

 الدافعىوالقوة،زلرك،احلوجسيكولوجييدفعشحصاأواجلماعتاللوصول-

 إذلأىدافمعُت.   
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- من تتكون الدرس ىو العربية اللغة مفردات،ٖتعليم يعٌت اللغة عناصر
الًت  األصوات، و القرأة،ٗاكيب الكالم، اإلستماع، مهارة يعٌت مهارات

 الكتابة.

 الردساةات السابقة ح. 

4:إانرفيعةسعادة.إسم1
 

 :فعاليةاستخداماللعبةاللغويةتيكاتكتولًتقيةالدافعيةالطالبيفموضوع

 :تعليماللغةالعربيةدبدرسةسواننكاليجاساادلتوسطةاإلسالميةماالنج

 :دلعرفةفعاليةاستخداماللعبةاللغويةتيكاتكتولًتقيةالدافعيةىدف

 :الطالبيفتعليماللغةالعربيةدبدرسةسواننكاليجاساادلتوسطة

 :اإلسالميةماالنج

 :استناداعلىالبياانتادلالحظةحيصل:وبعداستخداماللعبةاللغويةنتيجة

%ٕٓصلالضابطدرجة"جيدجدا"يرقيإذل:تيكاتكتويفالف
%.والفصلالضابطٓٗ%من6ٚٙٗ:ودرجة"جيد"يرقيإذل

%.ويفاللقاءالثايندرجة6ٕٚٙ:يفاللقاءاألذلدرجة"جيد"
 إذل يرقي " حيصل6ٖٖٖٖ:"جيد اإلستبانة البياانت على و .%

%أيمندرجةيف6ٕٔ٘العربية:ترقيةالدفعيةالطالبيفتعليماللغة

                                                           
 
4

اللعبة اللغويةتيم تاك تو لترقية الدافعية الطالب في تعليم اللغة العربية بمدرسة سونان كالي فعالية استخدام إنا رفيعة الشعادة،  
  5، ماالنق، جامعة موالنا ملك إبرهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق ص جاغا المتوسطة اإلسالمية ماالنق
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 ادلائة :ٙٙ6ٖٗ إذل يرقي اللعبة%ٙٛ6ٜٗ استخدام بعد و %
أن فعالية وخالصتها الًتقية. جيد تويفالفصلدل تيكاتك :اللغوية
يف الطالب دافعية لًتقي تو اتك تيك اللغوية اللعبة استخدام :فعالية

 :تعليماللغةالعربية.

5دينلاوأو،ود:   إسم.2
 

 أتثَتاستخدامالوسائليفعمليةتعليمالديناإلسالمإذلدافعتعلم:   موضوع

 ،ماالنق. (Kartika V-9)مدرسةادلتوسطةكارتيكا :التالميذ

 -Kartika V).دلعرفةالدافعتعلمالتالميذيفمدرسةادلتوسطةكارتيكأ:ىدف

 ،ماالنق. (9: 

 الدافعتعليمالديناإلسالم..دلعرفةاستخدامالوسائليفٕ:

  Kartika).الدفعالتعليمالديناإلسالميفمدرسةادلتوسطةكارتيكأ:نتيجة

 :V-9) ماالنقادلختلفةمنفصلإذلفصلاألخرىألنالطبيعةالتالميذ،
 سلتلفة.

 .البحثيدلأتثَتاستخدامالوسائلإذلالدافعتعليمالدينٕ:

 الية.:اإلسالمكفايةع
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  Uud Awaludin, Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dalam Proses Pendidikan 

Agama Islam terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMP Kartika v-9 Malang, Malang : UIN Malang 
hal : 9 
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 الفصل الثاين

 اإلطاس النظاسي

 ادلبحث األول: الردافع

 الردافع تعريف .1

  (Motive)،يفاللغةاالصلليزيوىو(Motif)الكلمةموتيف منكلمةالدافعجاء

شيئ أيىو 6يتحرك.الذياحلركةأوشيء ىو (Motivation)الدافعو، (Motion)  أو
 منبعضالعلماء:الدافعفوىناتعري.والنيةزلركللعمل

  (Mc. Donald) قال بظهورالدافع يتميز الذي الشخص يف الطاقة تغيَت ىو
  7وتسبقووجوداستجاابتموضوعية.(felling) "الشعور"

8قالعمرمهاليك
(Oemar Hamalik)  يفالشخصيةاليت ىوتغيَتالطاقةالدافع

تغَتاتالطاقةيفالشخص .لتحقيقاذلدفتتميزهبابدايةالعاافية)ادلشاعر(وردفعل
ي الذي نشااوشكل من معُت سرض لديو الشخص أن حيث البدنية. احلركة لديوف،

 .ولتحقيقإرادةقوية

و ىويت  ( : 2001Huitt W) قال الدافع احلىو )أحياان الداخلية يقصدالة
اليتتوجوشخصإيرادةحتياجات،اب الرسبات( أو  ربقيقىدف.للعملبنشاطيفا،

                                                           
6
 Merriam,Webster’s English Dictionary (Jakarta: Karisma Publishing Group, 2006), hal 

309 
7
 Amaliah Kiki Rahmawati, Pentingnya Meningkatkan Motivasi Belajar pada Anak 

(Semarang : Jurnal Ilmu Pendidikan, 2013), hal : 4 

8
 Hamalik,Oemar,Proses Belajar Mengajar (Bandung:Bumi Aksara,2003)  hal : 173 
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سراي أ Gray (Winardi : 2012)وأضاف واخلارجية التشجيعن الداخلية العمليات ىو
 9للفرد،شلايثَتموقفاحلماسمنحيثاالضطالعأبنشطونشاطمعُت.

يدفعالذي تشجيلىوالدافع(Thursan Hakim : 2000)  قالاورسانحكيم
زلدد ىدف لتحقيق .شخص التعليم، يف و بتشجيعهم لتالمذ جلدادرجو يف معُت

التعلم دانيم سوداروان ذىب .(Sudarwan Danim : 2004)   أن القوهالدافع ،ىو
واالندفاع،واحلاجة،والعاافة،والضغط،أوألياتالنفسانيةاليتتشجعشخصاأو

 عومنالناسلتحقيقإصلازاتمعينة.رلمو

التعلمىويفالدافع (ٕٗٓٓر:)نصاClauton Alfederقالجلوتونالدآفآر
ةيفربقيقنتائجالتعلمأواإلصلازاتأبفضلابإلراداليتربركهاالتالميذيفاالنشطة رسبة

يفذلكالسلوكيوجيوالسلوكالبشري،العقليةربركاتوتتشجيلكالدافع .ماديكن
  10السلوكللتعلم.الفرديتوجيو ىناكرسبو،وزلرك،والتوجووتشجيع،يفال .التعلم

يفنفسالفردىوتشجيعالدافع (Hamzah B Uno, 2012 : 3)اونوقالمحزةب
فوروانطا قال . حاجتو. لتحقيق أحسن السلوك  (Purwanto) 11لتغيَت ىوالدافع

قال ىدفو. ربقيق على يقدر حىت معُت لفعل الفرد سلوك لتؤثر احملاولة يف تشجيف
شخصحىت عينةمأحوال زلاوالتإلجياد ىوالدافع (Sadirman, 2012: 17)ساديرمان

 12.يريدانيفعلشيئا

                                                           
9
 Siti Suprihatin, Upaya guru dalam meningkatkan Motivasi Belajar Siswa (Lampung : 

Jurnal pendidikan Ekonomi, 2015 ), hal : 74 
10

 Ghullam Hamdu-Lisa Agustina, Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi belajar 
IPA di Sekolah dasar (Tasikmalaya : Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, 2011 ), hal : 83 

11
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal 75  

12
 Aditya Nugroho, “Pengaruh Motivasi dan Minat terhadap Prestasi siswa di SMK  

Negeri 1 Sedayu” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015 ), hal : 7 
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التعلمىويفالدافعو.ىوتشجيعللعملجيداالدافعلذلكذىبالباحثأن
ونشيطاتشجيع فانولن .وقودالسياراتكالدافع،للتالميذ.ألنيتعلممسروراجيدا

ةجيدتكون سياوقودالديهماإذا ىي جيدةإما رئيسي! رة عنصر الوقود أن كما
 الذييشجعهمللتعلم.الدافعرئيسيايفالتعلم.ف عنصراالدافعفكانللمركبة.

 الردافعقياس  .2

األ  يف ، التعليمية نشطو ظهر دور إماالدفع لنجاح التالمذ جهد من ادلرتفع
تعليرقيالدافعالعارلديكنان. يواجهونالصعوابتالكثَتة. وجيعلالتالميذمأنشطو

  األنشطةالتعلمية.يفمتفائال التالميذ

 يف الدوافع تقييم إذل التالميذيف البعدحيتاج .قياسات (Aritonang) أريتواننجذىب
  : ،وىي13التعلممنالطالبتشملعدهابعاد افعوالد

 ادلثابرةيفالتعلم .أ

 .ربقيقأىدافهميفالتالميذابالجتهادحالة

 الىتماميفالتعلماالرسبةو .ب

الذيلديوصالبةوالتلميذ.الصعوابتوالعقباتيفالتعلمموجودةالشكأن
 .همعلياخلروجمنمشاكلقادريفمواجهومشاكليفالتعليم،فانو

 يفالتعلماصلازات .ج

ال تعلمونجاإمنا اصلازات أي تعلمو نتائج من يعرف التعلم يف سيحصل. ح و
 عاليوالفرد إصلازات العارل التعليمي الدافع لديو كان إذا التعلم أنويف حبيث
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واليكونقاننععلىسيحاول يفالتعلموحياولحلصولإذلاصلازاتدائما
 .نتائجتعلمو

 االستقالليفالتعلم .د

دائمابصورهفرديووالويؤديإذلسعيالشخصواالستقالليفالتعلممهمالن
 .اآلخرينإذليعتمد

 الردوافع أنساع .3

14ينقسمإذلقسمُت الدوافع( أن ,Elida Prayitno 19:9:10)ذىبآليدافرايطنو
 :يةارجالدافعاخلوالدخليةالدوافعمها،

 الدوافعالدخلية .أ

رسبةاليتتسببهاىوالالدخليةالدافع (Prayitno, 1989 : 11)قالفرايطنو
العالقةوديالذيحيدثدونالسلوكالفر .العاملالدافعمنداخلنفسالفرد

الدخليةالدافع( A.M Sadirman, 2007: 89-90) قالساردديان.15البيئةاألثرمن
 الدوافع الربتاجاليتىو ال يفنفسالنيةاخلارجالعواملمناألثر يوجدفرد

،تعلميفالاسيكونرلتهد الدخليةالذيلديوالدافعالتالميذ.شيئا فعلرسبول
الطالبيتعلمونلتحقيقاذلدفللحصول .تتطلبالتشجيعمناخلارجألهناال

 :تويالدوافعالداخليإذلوحيوادلهارات،عليادلعرفة

 للتقدمنفسإرادة .1

 الفضولالعارل .2

                                                           
14

 Elida Prayitno,Motivasi dalam Belajar (Jakarta : Depdikbud, 2003) Hal 28-29  
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 يفاكتسابادلعرفةوادلهاراتإرادة .3

 الثقةالعالية. 4

 16مل.األ٘ 

األىدافاحملددةىوزلركلتحقيقالداخليالدافعقالاتبراينروسيان
نفسالداخليىونتيجةمنالدافعرأىأوجآرعسمان.17التعلماألنشطةيف

 .18منآخر،ولكنمنتلقاءنفسهاإجبارالفرددون

ديكن التعاريف ىذه انمن أن الدافعنلخص منالدخلية زلرك ىو
الفردنفسجاءمنالدافعكان إذن،.اهناالاتيتمنشخصآخرو النفس
ونفسو عادة، أيضا دراسةابيسمي يف ومفيده ، واحلقيقية البحتة لدافع

 احلاالتالوظيفية.

 الدوافعاخلارجية .ب

ىو الدوافعاخلارجية(A. M. Sardiman, 20017: 90-91)قالساردديان
 ,Elida Prayitno)قالآليدافرايطنو  وجوداألثراخلارجي.ب الزخارفاليتتعمل

التشجيعوادلعلمونيستخدمونالذي نيوجدأنواعللدوافعاخلارجيةأ  (17 : 1989
التالمذ والعقاب، وادلكافاه وادلنافسة مثلمنحاجلائزة التالمذعن، إعالم و

 .تقدمهميفالتعلم
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 Sardiman, AM. Integrasi dan motivasi belajar, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 
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و 19زلركلتحقيقاألىدافاليتتقعخارجعملالتعلم. ىوارجيالدافعاخل
 (Sumadi Surya brata)سوماديسورَيبراااقدقاليف ابنالدافعاخلارجيأيضا

اخلاارجيىوالدافع إذن،20ىوالزخارفاليتتعملبسببالتحفيزمناخلارج.
النفس خارج من َييت الذي .دافع الذين األافال عوامل مثال، بسبب يتعلمون

ومهمة مفيدة وسَتداخلها.وكانالدوافعاخلرجية الدوافعاخلارجية. خارجيها
 :تتكونمن

 منالوالدينالدعمواذلداية .ٔ

 الدعموالثناءوالدرجاتاجليدةمنادلعلمُت .ٕ

 ادلعلمادلعاقبةمن .ٖ

 الدعممناألصدقاء .ٗ

 وجودادلنافسة .٘

 للتعلم الردفعاجلسانب  .4

 (Sadirman) :ساديرمانللتعلموفقاالدفعاجلوانب

 إجياداألنشطةالتعليمية .أ
 .ليميةيفادلدرسةرسبوالتالميذليعملأنشطةتع

 ضماناستمراريةالتعلم .ب
رسبوالتالمذيفاحلفاظعلينشاطتعليمييفكلدرسالذييدرسيف

 .ادلدرسة
  توجيوأنشطوالتعلم .ج
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الرسبة يف تالمذ كلدرس يف التعليمية أنشطتهم ربقيقالذيتوجيو أجل من
 .سرضمعُتيفالتعلم

 الردافعية للتعلم يف ترقةكيفية  .5

 ووفقا.يفأنشطةالتعلمالتالميذتعلمعلىالدافع كعدةكيفيةلًتقيةىنا

 :منهماالدافعيةللتعلميفترقيةكيفية (Nasution, 1982 : 81)  21انسوتيون

 رقميفالنتيجةإعطاء أ.

يسعونيفالتعلملذلكعادة ،النتيجةاجليدةتعلملتحقيقأسلبالتالميذي
 .ابلقيميفكلادلعرفة رقمالنتيجةمتعلقابعلىادلعلمإعطاءولذلك،جي .ألجلالنتيجة

 إعطاءىدية ب.

كانلديوتقدرأنيرقيدوافعالتعلمللفردىديةكانت يفاحلصولرجاء.إذا
لديوالدافعوجدَييفالتعلمتلميذسسيكونتلميذيريدمنحةدراسية، :مثال عليها،

 .زاتاحلفاظعلىاإلصلاللتعلممنأجل

 الرسبةيفالتعلم ج.

 .الدرسرسبةأواإلصرارعلىتعلمديتلكنتائجالتعلمأفضلإذاكانتلميذسيكون

 ميعلتنتائجالد.

نتائجالتعلماليتبذلت، الدافع منخاللمعرفة التالميذلدراسةسوفتظهر
 .ةعلىالتعلمدلعرفةالقدرلتالميذألننتائجالتعلمىيالتغذيةالراجعة صعوبة،أكثر
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ٔ٘ 
 

 ادلدحإعطاءاه.

 .التالميذ الدفعنتيجةالعملبصورةجيدة،وىذايدلعلىدلدحكا

 يفالتعلمرقيةالرعبةت ف.

كبَتةيفاإلىتماملديوالتالميذكان يفالتعلمإذاسعيدا التالميذسوفيشعر
 .الدافعمنيتأثراإلىتمامالتعلم

 اجلوادلفرح ز.

 يشعر وميذالتالسوف التعلم آمنة يف كان. سعيدة يفإذا إما مفرحا اجلو
 .الدافعللتعلمترقيتعليمأواحلالةاليتالعملية

 وظيفة الردافع.6

التالميذألنالدافعستحدداالىتمامواجلدية الدافعلووظيفةىامةيفالدراسة،
،الدوافعفمنىناكثالثوظائ  (Sardiman, 1996: 84) 22سردديان قال.يفالتعلم

 : ومها

 تشجيعالناسلفعل .أ

 .يفأنشطةالتعلمزلركتالميذيفىذهاحلالة،فإنالدافع

ادلوجهةاألفعال  قيادة .ب
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 Sardiman, AM. Integrasi dan Motivasi Belajar, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 
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ألنتكون ا،الدافعلديواالذباىاتربقيقهالذييرادحيددالدافعاذباهاألىداف
 .االذباهاألىدافالواجبربقيقهااألنشطةتعليميةمناسبا

 .اختياراألفعال .ج

التخلصمناألفعالاليتليستمفيدة و ربديداألفعالادلناسبةلتحقيقاألىداف
 .ذلذاالغرض

 

 ب. ادلبحث الثاين : تعليم اللغة العربية
 تعريف تعليم اللغة العربية  .0 

إنالتعليمعاملمنعواملالًتبيةوخيتصريفإيصالادلعلوماتإذلالذىنوصك
الن ثالثةحوافظ وعواملو والعلوم. الفنون دبسائل وادلعلومات،شء وادلتعلم ىيادلعلم :

ابدلعلوماتالدراسية التام والعلم ادلتعلم الوسيطبُتالعاملُتيتضمندراسة وادلعلمىو
وخباصةمايلقىمنهاعلىادلتعلمحىتيسهلعليوإيصاذلالومرتبةترتيبامنطقياومرتبطا

ٖٕببعض.

ىوكلعمليقومبوادلعلمدلساعدةادلتعلمعلىالتعليم،فلوكانلدىالتعليم
ادلتعلماإلستعدادللتعليم)دبعٌتانلديوالسلوكادلعريفدلدخلالتعليم(الذىيتفاعلمع

التعليم. على ابدلثابرة ديده الذي للتعليم، الوجدين الدافع ولديو التعليم، ىووٕٗمهمو
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اإلسالمية،.كونتورفونوروكوه،اجلزءاألول،دمحميونسودمحمفاسحبكر.الًتبيةوالتعليم،كليةادلعلمُت 
ٖص:

زلفوظةالطبعحقوقمجيع:عمانعبدالرحيمصاحلعبدهللا،تعليماللغةيفمنهجتربيةالطفولةادلبكرة)ٕٗ
 ٖٔ(،ص:مٜٜٚٔللمؤلف
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العناصريفتعليمصرالتعليميةاليتترتبطلتحقيقأىدافادلعُت.النظاميتضمنمنالعنا
التعليميةوارائقالتعليميةووسائلالتعليميةو ومواد العربيةىيأىدافالتعليمية اللغة

.ادلعلمُت.العناصراليتتعملعمليةالتعليماللغةالعربيةىيالطالبوادلعلمالطالبو

لقومعنمقاصدىم.فإناللغةنظامإعتبااىلرموزإناللغةىيلفظيعربهباك
متجانسة. لغوية مجاعة أعضاء بُت وادلشاعر األفكار لتبادل تستخدم وىيٕ٘صوتية

وسيلةاحملافظةعلىالًتاثولذلكحيرصأيرلتمععلىأنيتعلمأفرادمهارهتاادلختلفة،
للغة،وىذامايؤكدأمهيةدورفاللغةوعاءالتفكَتواليستطيعاإلنسانأنيفكربدونا

مدرسةاللغةألناللغةأساستعليمادلواداألخرىفإذكانالتالميذمتقنااللغةفإنوقادر
ٕٙعلىاستيعابمايعرضعليومنادلوادسلتلفةتتناسبمعمستواهالعقليوالذىٍت.

 وقتإذلاللغةالعربيةىياحدىاللغاتادلولدةمناللغةالساميةحىتتطورمن

أخرى،ولكنابلًتاكيبالثابتةكانتىذهاللغةربتلمكانةمهمةجداعلىاألرض.
قالالدكتوردمحمعبدالعزيزدمحمرئيسقسمالرمدجبامعةاألزىار:إناللغةالعربيةليست
وحيثإنالقرآنأنزل القرآن، وىيلغة الدىار قدم قددية ىيلغة إمنا أو حديثة لغة

 اجلميعللنلس أصل ىي العربية إن حيث كافة، للناس تعريف أن جيب فلغتو كافة
 ٕٚاللغات.
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اللغة تعريفتعليم أما العربية، اللغة و الباحثمعٌتالتعليم أنعرفت بعد و
العربيةىيإيصالادلعلوماتاللغويةمنادلعلمإذلادلتعلم،وادلرادابدلعلوماتاللغويةىي

جنبيةاليتاللغةالعربيةإحدىاللغاتاألو صرتعليماللغةالعربية.ادلعلوماتمتعلقةبعنا
تعّلميفاندونيسيا.

 العربية اللغة تعليم أغراض .0

 مرتبطبرانمج ىو التعليم برانمج أن فادلراد .األسراض واعية عملية التعليم و الًتبية
 لًتكيز ىيالتعليم أسراض وظيفة كانت 13 .ادلعينة األسراض إذل احلصول ألجل يؤّدى و

 التالميذ تعلم فنتيجة.معُت وقت يف التالميذ يدرسها اليت اخلاصة ادلادة يف التعليم عملية
.قبلو ادلرجوة و ادلخططة التعليمية ابألسراض متعلق

 التالميذو ادلدرس يفعلو أن البد ما يظهر كي جدا مهم التعليم أسراض تعيُت إن
 و ادلدرسألن فاشلة التعليم عملية فتصَت األسراض هرتظ ال فإذا .التعليم عملية يف

 الذي الشيءىي التعليم من األسراض و .فيها يفعلوا أن البد ما يعلمون ال التالميذ
 .التعلم عملية اريق عن يتحقق سوف

 :يلي كما يونس علي فتحي عند العربية اللغة تعليم فأسراض
 وجدانيا،و مهارَي و فكرَي :التلميذ يةتنم يف األخرى ادلواد مع العربية اللغة تشًت .ٔ

 .السليمة االذباىات و القيم إكسابو مع
 .التعبَت و الكتابة و القراءة و االستماع يف اللغوية ادلهارات التلميذ كسابا .ٕ
 يعربالذي اللغوي النشاط على اإلقبال و التفاعل على القدرة التلميذ اكساب .ٖ

 .ورلتمع مشاكل و اىتماماتو، و حاجاتو من
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يف استخدامها و عليها السيطرة من سبكينو و اللغوية، القدرة التلميذ اكساب .ٗ
 .رلتمعو بُت و بينو -اتصال أداة - احليوية اجملاالت

 منهبا يتمكن حبيث الفكرية ادلفاىيم و اللغوية ابدلادة التلميذ العربية اللغة تزود .٘
 .الثقافاتألوان نم يطالع ما و .األخرى ادلواد يف يدرس ما استيعاب و فهم

 و ميوذلمذلم ربقق اليت ادلناسبة الكلية اختيار من التلميذ العربية اللغة تعليم يوجو .ٙ
 .تنميتها

  ماّدة تعليم اللغة العربية .3

اختيارىااادل التعليميةىيكلادلعلوماتوادلعارفوادلهاراتالىتيتم دة
 معُت ضلو على على الشاوتنظيمها النمو ربقيق وتعديلبقصد للمتعلمُت مل

لألىداف. واقيعة ترمجة وىي ىي ٕٛسلوكهم، ادلادة إن أخرى، نظرية ويف
  ٜٕادلعلوماتاليتيريدادلعلمأنيوصلهاإذلأذىانالطالب.

معايَتاختيارمادةتعليماللغةالعربية -

جيبأنتتمعمليةاختيارادلادةبشروطادلعايرادلعينة،وعلىكلواضع
أنيضعىذهادلعايربطريقةمعينةعنداختيارىا،ومنأىمىذهادلعايَت:ادلنهج

أنيتماختيارادلادةاليتربققاألىداف،لذاجيبأنتكونادلدةترمجة .ٔ
 صادقةألىداف،وإالالديكنناربقيقها.

حيةالنامنيثةوالصحيحةوالدقيقةة.وربتويادلادةمنادلعارفاحلأنتكونادلادةصادق
لعلميةالواضحةادلصادرادلوثوقةهبا،كماجيبأنا  
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وارق وتكسبالطالبروحادلادة ادلتنوعة للتطبيقيفاجملالتالواسعة تكونمناسبة
البحثفيها،كماجيبأالتتعارضمعماجاءيفالقرآنوالسنة،حيثاهنماادلصدران

 لوملسو هيلع هللا ىلص.الوحيدانالصادقانمطلقا،ألهنمامنوحيهللالرسو

ادلادةلوقيمةابلنسبةللمتعلمأنتكونادلادةذاامهية،وىذايعٍتأنتكون.ٖ
واجملتمع،حيثيفيحباجاتادلتعلم،ويسهميفحالمشكالتاجملتمع

ويعملعلىتطويراحلياةبو،دباحيققرخاءاجملتمعوتقدمة.وىناجيبأن
اآلندبدارسناحيثيوجدالعديدمنجوانبنشَتإذلواقعمايتمتعلمو

ادلادةاليتالربققىذاادلعاير،فمعظماخلرجيُتيفكثَتمنالكلياتيصدمون
عندمايواجهوناحلياةفمادروسوالصلةلوبواقعاحلياةالعملية،واليواكب

تطوراتالعصر،وليسلوواقعتطبيقي.

الذي.ٗ الثقايف ابلواقع ادلادة ترتبط تكونأن أن فيجب الطالب يعيشو
فهم على يساعده دبا للطالب احليليت الواقع من اختيارىا يتم اليت ادلعارف
وكيفية اجملتمع، يف يعيشها اليت الواقعية وادلشكالت حولو من احلياة ابيعة
حلىذهادلشكالتفمنادلالحظأنواقعاحملتوىالدراسييفبعضادلواد

اإلسالمي،الدراسيةيكونمًتمجام نثقافاتأخرىالتتفقمعثقافةواننا
أحضاان يف تربو الذين األفراد بعض احملتوى ىذا يكتب قد أخرى وأحياان
ىذه أبسلوب للمحتوى كتابتهم سياق يكون مث ومن األجنبية، الثقافات

 الثقافاتالغربيةسريبعلىرلتمعنا.
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الىيابلصعبةاليتجيبأنتكونادلادةمالئمةدبداركالطالبوسنهم.٘
 يتعسرفهمهاوالىيابلسهولةتذىببفائدةتعويدالعقلالتفكَت.

جيبأنتكونمادةالدرسمرتبةترتيباعقلياومقسمةإذلأقساممعوجوب .ٕ
 إسبامجزءوإتقانوقبلالبداءيفاجلزءالذييليو.

اخ أحسان سلتارة ادلادة تكون أن تبُت والتعليم الًتبية كتاب تيار،يف
ادلدرسإعداداتماوسيضرىايفذىنوصحيحةمرتبةمنظمةوجيبأن وأعدىا
من سيقوم وما منها الطالب على سيلقى ما مقدرا ابلضبط عارفا تكون
الصعوابتيفسبيلفهمهافهماصحيحاوبعدأنيستحضرادلدرسمادتوجيب

كوينأخالقهمالأنيفكريفخَتالطرقاليتيفهمهاالطالبويرقىعقوذلموت
 ٖٓحشوأدمغتهمابدلعلومات.فالطريقةجيبأنتكونيفنظرةأىممنادلادة.

 وةائل تعليم اللغة العربية لألطفال . 4

عندبشَتكلوبوسائلتعليميةىيموادوأدواتتقنيةمالئمةللمواقف
التعل عملية لتحسُت مهارة و خبربة ادلتعلم و ادلعلم يستخدمها والتعليمية، م

ادلوادواألدواتتساعديفنقلادلعاينوتوضيحاألفكار أنىذه التعليم،كما
وتثبيتعمليةاإلدراك،وزَيدةخرباتالطالبومهاراهتموتنميةاذباىاهتميفجو

 ٖٔمشوقورسبةأكيدةضلوتعليمأفضل.

                                                           
ٕٙٙ(ص.ٕٚٓٓفؤاددمحمموسى،علمادلناىجالًتبية)مصرادلنصور:دارالكلمةللنشروالتوزيع، ٖٓ
ٕٛم(ص.ٜٜٚٔتعليميةالتعلمية)دارإىياءالعلوم:بَتوت.بشَتعبدالرحيمالكلوب.الوسائلال ٖٔ



 
 

ٕٕ 
 

تصنيفيفوأماتصنيفالوسائلادلستعملةيفتعليماللغةالعربية،فهي
 :ٕٖاالتالتاليةاجمل

 وسائلالبصرية .أ

وسائلالبصريةىياليتيستفادمنهاعناريقانفذةالعُت،وأمهها:الكتاب
تلك، أشبو وما اجلدارية واللوحات وملحقاهتا، السبورة ذلك، أشبة وما ادلدرسي

الصورادلفردةوادلركبةادلسلسلة،والبطاقاتبكلأنواعها.

 الوسائلالسمعية .ب

ا ادلذَيع،الوسائل وأمهها: األذن، اريق عن منها يستفاد اليت ىي لسمعية
والتسجيالتالصوتية،واألسطواانتإخل.

 الوسائلالسمعيةالبصرية .ج

البصرية ،الوسائلالسمعية عناريقالعُتواألذنمعا منها ىياليتيستفاد
وال ادلسجلة، النموذجية والدروس ادلتحركة، والصور التلفاز، : ادلتلفزة،وأمهها تمثيليات

إخل.

 تعليم اللغة العربية . طرئق5

بتوسط ادلتعلمُت إذل ادلعلومات إليصال وسائل تعترب التعليمية الطريقة
نقل عملية التعليم أن ىو النظرة ىذه عليو تقوم الذى واألساس ادلعلم.
ىذه على ويؤخذ ادلتعلم. عقل إذل ادلعلم عقل من أو الكتب من للمعلومات
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ادلعرفةالن وذبمد األخرى، أىدافو دون ادلعلومات على التعليم تقصر أهنا ظرة
استقبال إال لو عمل ال سلبيا ادلعلم وذبعل حاليا، موجود ىو فيما البشرية
ادلعلومات،وتسّوىبُتادلتعلمُتبصرفالنظرعمابينهممنفروقيفالقدرات

ٖٖواالىتمامات.

تالفعاليةوادلهميفالعمليةالًتبويةأهناتعتربارائقالتدريسمناألدوا
تلعبدوراأساسياوفعااليفتنظيماحلصةالدراسيةويفتناولادلادةالعمليةوال
يستطيعادلعلمالستغناءعنهاألنمندوناريقةتدريسيةيتبعهاادلعلمالديكن

م ربديد الطريقة أن ودبا واخلاصة العامة الًتبوية األىداف ادلعلمربقيق قبل ن
التالميذ، الدراسية، ادلرحلة العلمية، ادلادة مثل األساس بعض على معتمدا
بشكل يعتمد التالميذ مع ادلعلم تفاعل وأن العوامل، من وسَتىا األىداف

 ٖٗأساسيعلىالطريقةالتدريسيةاليتيتبعهاكلمنادلعلم.

يستعُتهباادلدرسواريقةتدريساللغةالعربيةىياخلطةالشاملةاليت  
لتحقيقاألىدافادلطلوبةمنتعلماللغة.وتتضمنالطريقةمايتبعوادلدرسمن
أساليب،وإجراءت،ومايستخدمومنمادةتعليميةووسائلمعينة.وىناككثَت
منالطرائقاليتتعّلمهبااللغاتاألجنبيةومنهااللغةالعربية،وليسمنبُتتلك

مث لكلالطرائقاريقة إذ ىبتالئمكلالطالبوالبيئاتواألىدافوالظروف،
يقوم أن ادلدرس وعلى ومآخذ. مزاَي األجنبية اللغات تعلم ارائق من اريقة
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بدراسةتلكالطرائقوالتمعنفيهاواختيارمايناسبادلوقفالتعليميالذيجيد
 ٖ٘نفسوفيو.

 ىناكارقكثَتفيتعلماللغةالعربيةوىيكمايلى:

اريقةاحملاكاةواريقةاحلفظ .ٔ

والتدريب ادلظاىر تستخدم اليت اريقة ىي احلفظ واريقة احملاكاة اريقة
تسَت ادلدروسة. األجنابية اللغة كالنطق ادلدرس حيث اجراءهتا يف مهمة لوسيلة
من ادلنطوقة ادلفردات األافال ويقلد ادلفردات. النطق وتدريب ادلظاىر ابلوسيلة

 ٖٙت،حىتحيفظهاهبا.ادلدرسعدةمرا

اريقةاألسئلةاألجوبة .ٕ

حيث ادلدروسة ادلفردات ادلادة عرض وسيلة ىي واألجوابية ألسئلة اريقة
ادلدرسأنيلقياألسئلةسوفذبيباألافالأويلقيألافالاألسئلةإذلاألافال

لةاألخرى.ىذهاريقةزبتلفبطريقةمناقشة،أماريقةمناقشةتًتكزألسئلةفيحا
 ٖٚملخصحىتيتطورفهماألافال.وىذهاريقةتًتكزيففهمادلفردات.

اريقةالقصة .ٖ

واخلربات األفكار تقدم اريقها فعن التدريس: ارق إحدى القصة تعترب
ادلفردات نثرى اريقها وعن مؤثر. جذاب مشوق معرب حى شكل يف والتجارب
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ألساليباللغويةالسليمة،واحلواراجلذاباللغويةللتلميذ،وضلببويفالقراءة،ونزودهاب
والقصةتستخدمعندإاثرةالتالميذإذلالدرس،حبيثسبهدٖٛعلىاختالفألوانو.

لو،وترسماإلارالنفسىالذىيربطالتلميذدبايتضمنوالدرسمنادلعلوماتوقيم
وقدواذباىات.كماتستخدميفعرضزلتوىادلنهجيفنسقونظاممؤثروميسر.

أتتىالقصةيفهنايةالدرسهباذاتطبيق؛لتكشفمدىماحقيقةادلعلممنأىداف.
واريقة ادلناقشة، ادلدرسعلىتنويعارقالتدريسمثلاريقة القصة تساعد كما

ٜٖسبثيلاألدوار،واريقةادلشروعات،واريقةالوحدات.

 اريقةاللعب .ٗ

 لإلفراد، آمنة واريقة إبداعية، عملية ارقاللعب  واستكشاف لتجريب
للتفكَت اخليال، لتنمية حقيقة: فرصة اإلبداعى اللعب ويعد للتعليم. جديدة
يف اخلربة واحرية ادلشاعر، عن الصحى وللتعبَت وللتواصل، وللتصؤير، ادلستقبل،
يثبت أو يزيد اللعب أن تؤكد ادلؤشرات فكل والًتكيب. التوليد وإعادة االختيار،

لادلشكالت،ومهاراتالتفكَتاإلبداعى،وادلهاراتاالسباعية،مهاراتوقدراتح
لذلكالبدأنجيدكلفردأسلوابصحياللعب.قديلجأبعضاألفرادإذلاللعب
بسبببعضالضغوط،أوبسببالعواملاليتتدفعالطفلالقابعبداخلهمللظهور،

ٓٗفيحاولونإخفاؤهيفاللعب.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 مردخل البحث . أ

ىذا الوصفي. الكمي ادلدخل ىو البحث ذلذا ادلستعمل ادلدخل إن
البحثيسمىابلكمي،ألنالبياانتاليتحيتاجإليهاالباحثتكونعلىصورة

درجات العددية.أويعطيوصفارقميايوضحمقدرىذهالظاىرةأوحجمهاو
ٔٗارتبااهامعالظواىرادلختلفةاألخرى.

الو الظاىرةالطريقة أو الواقع علىدراسة اليتتعتمد ىيالطريقة صفية
و الواقع يف توجد دقيقا. كما وصفا بوصفها يستعملٕٗيركز البحث ىذا

النسبةادلئويةالدافعيةللتالميذ الطريقةالوصفية،ألنالباحثسوفيصفعن
،موجوكراا.يفتعليماللغةالعربيةدبدرسةادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةابسسال

 جمتمع البحث وعينته . ب
اجملتمعىوتعميميتكونمنشحصوىدفديلكالكيفيةوالطبيعةادلعينة .1

اخلالصة. أيخذ و ليدرس الباحث اختارىا ىوٖٗاليت البحث ىذا رلتمع
 مجيعالتالميذيفالفصلالثامنابدلدرسةادلتوسطةاإلسالميةاحلكومية
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 السنة يف موجوكراا ابسسال، عددٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالدراسية يبلغ و .
 .ٜٜٕالتالميذ

 عينةالبحث .2

عينةىذا و 44العينةىيبعضمنالعددأوالطبيعةادلعينةمناجملتمع.
. 31 التالميذيبلغعدد .و(VIII A)امنأالسيفالفصلالتالميذىيالبحث

الباحثخي الفصلألنتار يقدرونالتالميذىذا العربية اللغة يفادلستوىتعليم
 ادلتوسطُت.

 مصادس البياانتج. 

البياانت.  اسًتداد موضوعحيثيتم البياانتىو عندما45أنمصدر
 اإلستبانة الباحث استخدم البياانت.كأداة مجع ييف البحث، ستخدمىذا

 البحث.منهما:يدرمص الباحث

 البياانتاألساسية .1

األول.وادلصدراألولىواالباحثمنادلصدرعرضه واالبياانتاليتمجعه
 نتيجةاإلستبانة.

 ادلصادرالثانوية .2

ادلقابل  ةوادلص  دراآلخ  روى  وم  نالباح  ثم  ناعرض  ه واالبي  اانتال  يتمجعه  
 .ادلالحظة

 

 د. أدوات مجع البياانت
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 الباحثلنيلالبياانتىي:االطريقةاليتاستخدمه

 اإلستبانة .1

استخدمىذه .و46ةالبحثاإلستبانةىيجدوالاألسئلةليجيبهاعين
العربية الطريقة اللغة تعلم التالميذ دوافع دلعرفة ادلتوسطة اإلستبانة ادلدرسة يف

 اإلسالميةاحلكوميةابسسال،موجوكراا.

 ادلقابلة .2

شكلأسئلةوأجوبةابدلواجهة.ادلقابلةعمليواحملاداثتيف ىي ادلقابلة
 .ءبُتالباحثأوادلدرسلقاالمجعالبياانتللبحث.منخاللعملية

يفنادلبدأالذيحيتفظبوالباحث(ابٜٙٛٔسوتريسنوىادي)ذىب
  :استخدامادلقابالتعليالنحوالتارل

 .منفسهأأكثرعنجيبُت(ىمالذينيعرفونادلوضوع)ادلست .1

 .ديكنالوثوقبو لباحثصحيحوجيبونإذلاادلستإنكلأقواليعربه .2

 .ذلمسواءدباقصدهالباحثاالسئلواليتارحهاالباحثعن جيبُتتفسَتادلست .3

لتحصيلادلعلوماتواإلستبانةبياانت لتأكيداستخدمالباحثمقابلة
الدو الداعن تعلخليةافع إلىتمام ادلؤثرة اخلارجية الو يفم العربية درسةادل لغة

 ادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةابسسال،موجوكراا.

 ادلالحظة .3

اكتس    ابوخلربات    وةى    يوس    يلةيس    تخدمهااإلنس    انالع    ادييفادلالحظ    
س مععن و6الباحثمنخرباتوم نخ اللم ايش اىدهأويمعومعلوماتوحيثجي
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جيع لم نمالحظات وأساس ادلعرف ةوو األنش طةالتعلمي ةولك نالباح ثيالح ظ
 47ظاىرةمعينة.عن فهمدقيق

ا البياانت لتحصيل ادلالحظة الباحث استخدم تتعلق فعالدوابليت
خليةاالد العربية اللغة تعلم إلىتمام ادلؤثرة اخلارجية و ادلتوسطةادليف درسة

 اإلسالميةاحلكوميةابسسال،موجوكراا.

 أةلسب حتليل البياانت -ه

ىذا البحث يف استخدم الوصفية.، االحصائية للبياانت ربليال الباحث
اريقة ىي الوصفية البياواإلحصاءات إذلجلمع التوصل دون مجعها يتم اليت انت

 استنتاج. شكل يف البياانت عرض اذل الوصفي االحصائي وىدف الرسوم اجلداول
 .النسبةادلئوية االضلرافو ادلتوسطو متوسطالوضعو البيانيةو

ادلؤثرةعلى الداخليةواخلارجية الدوافعيفىذاالبحث،الباحثيريدأنيعرف
اللغ تعلم فيقيسالباحثالدوافعدبقياسليكرتاىتمام أ. العربيةيفالفصلالثامن ة

(Likert)إذاالباحثانلالنتيجةمنربليلالبياانت.فكانمعايَتمعينةدلعرفةالدوافع.
 فتعٌت: قيمة من نسبةادلئوية معايَت الداخليةواخلارجيةيفتعلماللغةالعربية.أما

 1 اجلدول

  قيمة من نسبةادلئوية

                                                           

 ٜٗٔص. ادلرجعسابق،عبيدات،ذوقانوآخرون 4
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 االةتجابة ادلئسية النسبة مستسى سقم

 سَتموافقجدا % 20 - % 1 1

 سَتموافق % 40 - % 21 2

 قليلادلوافق % 60 - % 41 3

 موافق % 80 - % 61 4

 موافقجدا % 100- % 81 5

 

 التالية:النسبةادلئويةأماصيغةلتعرفادلستوى

 النتيجةاألخَتة=

 ∑يجةادلقياسرلموعةالنت       

100 %   Xقيمة= 

 ∑النتيجةاألعلى        

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ٖٔ 
 

 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 

 ادلبحث األىل : حملة ادلردسةة .أ 

  ابغسال، مسجسكرطا احلكسميةاإلةالمية مردسةة ادلتسةةة  نبذة .1

 :مدرسةادلتوسطةاحلكوميةاإلسالميةابسسال،اسمادلدرسة

 موجوكراا: 

 (0321) 6850805 :رقماذلاتف

 mtsnbangsal@gmail.com:  الربيداإللكًتوين

 1984:سنةادلوقف

 اهجيب:الدكتوراحلاجدمحم ادلؤسس

 ادلاجستَتمصبحالعلوم:دكتورادلدير

 ادلاجستَتأسوستيونو:الدكتوراحلاجالرئيس

 اإلةالمية ابغسال، مسجسكرطا ومسقعها  ةمردسةة ادلتسةةة احلكسمي اتسخيية .2

 مند ابسسال اإلسالمية احلكومية ادلتوسطة ادلدرسة يوليؤٔقيمت
احلكوميةٜٗٛٔ ادلتوسطة ادلدرسة امسو فيكون عام كل مزيدا التالميد ألن .

إلندونسيامنوزيرالدين(SK)ابلرسالةالتقريريةاإلسالميةابسسال،موجوكراا.
يوليؤٔعناإلفتتاحوتغَتىاحكوميةيفاتريخ 1991لسنةا137النمرة

ٜٜٔٔ. 
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 ٔالرسم

 درسةادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةابسسال،موجوكرااادلموقع

 

 ردسةة ادلتسةةة احلكسمية اإلةالمية ابغسال، مسجسكرطابيئة ادل .3

تقعادلدرسةادلتوسطةاحلكوميةاإلسالميةابسسال،موجوكراايفشارع  
 الشرقية. موقعادلدرسةفآنديديكنقريةسومبآراتبومنطقةابسسال،موجوكراا،جاوا

وادلدرسةالثانوية"نيىيدايةمبتد" ئيةاإلسالميةدجبانبهاادلدرسةاإلبت اسًتاتيجيألن
 .بواإلسالمية"النجاح"قريةسومبآرآت

 ٕالرسم

 ابسسال،موجوكراامنطقةموقع
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كيلومًت6ٖٕٚٓٔسال:ابس نطقةموسعة رلتمعقرية.ٚٔبعددمربعا
اجملتمعاألصليتتكونمن مهنة فعالوعاملموااب. ابسسالرلتمعديٍت،
خارج ادلصنع عمال بعض استعمل  ادلصنع. عمال و االب اتجر، فالح،
ابسسال.يفابسسالمدارسومؤسساترمسيةوسَترمسيةومعاىدوأسواق

سَتو وسائلالنقلالعاممنبيوقر،اجملتمعيةمركزالصحةودكاكُتكتبو
 ذلك.

 اإلةالمية ابغسال، مسجسكرطا  ردسةة ادلتسةةة احلكسميةادلسةالة  سؤية و .4

 مؤشراتالرؤية . أ

 ادلتفوقيفتطويرادلناىجالدراسية  .ٔ
 ادلتفوقيفعمليوالتعلم .ٕ
 ادلتفوقيفالتخرج .ٖ
 وانيةادلتفوقيفترقيةإصلازاالمتحاانتال .ٗ
 ادلتفوقيفالتدريبالديٍتاإلسالمي .٘
 .ادلتفوقيفاإلصلازاتاالكاددييووسَتاالكاددييو .ٙ
 ادلتفوقيفرلالتكنولوجياادلعلوماتواالتصاالت .ٚ

 مؤشراترسالة . ب
 ذبهيزالتالميذابالديانوالتقوىواألخالقالكردية  .ٔ
 ذبهيزالتالميذابلرؤىاالساسيةللمعرفةالعامة  .ٕ
 التالميذيفاجملالاألكاددييوسَتاألكادديياختصاصةترقي .ٖ
 تطويرالتعلماإلبداعيادلرحواإلسالمي  .ٗ
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 يفرلالالتكنولوجيااختصاصترقية .٘
اإلةالمية ابغسال،   مردسةة ادلتسةةة احلكسميةللني السابق اءةالرؤ  أمساء. 5

 مسجسكرطا

 السابقُتأما الرؤساء احلكولل أمساء ادلتوسطة اإلسالمية ميةمدرسة
 : يعٌتابسسال،موجوكراا

 ( 1997- 1992)   الدكتوراحلاجدمحماهجيب .1

 (2004 - 1997)     الدكتوراحلاجعبداخلالق .2

 (2004 - 2009)    دمحمخَتي الدكتوراحلاج .3

 (2010 - 2009) احلاجبوديفراييطنوادلاجستَتالدكتورالشيخ .4

 (2012 - 2010)      الدكتوراحلاجأمنان .5

 (2014 - 2012)  دمحمحسنبسريادلاجستَت الدكتوراحلاج .6

 (   اآلن  – 2014)  الدكتوراحلاجأسوستيونوادلاجستَت .7

 ةيادلردسة . ادلرافق6

 ٕاجلدول

 ادلرافقادلدرسية

 بيان واةع عردد ادلرفق سقم

1،323 26 فصل 1   

  63 1 سلتربالعلومالطبيعية 2

  81 1 سلترباللغات 3
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  81 1 سلتربكمبيوتر 4

  140 1 مكتبة 5

  63 1 ادلدرسيةةسرفةالصح 6

  14 1 التالميذ تعاوين 7

  60 1 ادلشورةسرفة 8

  35 1 رئيسادلدرسةسرفة 9

  63 1 ادلدرسُت سرفة 10

  63 1 ادارةالفضاء 11

التالميذيةادلنظمةسرفة 12

 داخلادلدرسة

1 63 

 

  4 2 دلدرسامحام 13

  80 8 لتلميدامحام 14

  60 6 لتلميذةامحام 15

  15 1 سلزن 16

  63 1 مصلى 17

 ادلنهج الردساةي. 7
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ادلتوسطةاستخدم  مدرسة موجوكراا اإلسالميةابسسال، ادلنهجعلىاحلكومية
 .(K 2013)مدخلادلنهجالوحدةادلستوىادلدرسية

 

 لهاو حتليعرض الباايانتادلبحث الثاين : . ب

بحثمعلومةال .بحثالنتائجلعرضالبياانتجزءاىامايظهر،ديثيفالبحث  
 البياانت  عنيبُت واخلارجيةالنسبة الداخلية للدوافع اإلستبانة.التالميذ لدى ادلئوية

بنود٘أسئلةعنالدوافعاخلارجية.أما 5أسئلةعنالدوافعالداخليةو٘تتكونمن
(،بندقليلادلوافق)ٖ(،بندسَتموافق)ٕ(،بندسَتموافقجدا)ٔبنداإلستبانةفتعٌتيف
 (.موافقجدا)٘(،بندموافق)ٗ

 3اجلدول

48مقياسادلعيارليكَتت
“Likert” 

 النتيجة االستجابة

 5 موافقجدا

 4 موافق

 3 قليلادلوافق

 2 سَتموافق
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 1 سَتموافقجدا

ليةواخلارجيةلتالميذالفصلالثامنأ.أمايريدالباحثأنيقيسالدوافعالداخ
 التلي:الدوافعللتالميذ النسبةادلئويةادلعايَتفمستوى

 4 لاجلدو

  منقيمة نسبةادلئوية

 االةتجابة ادلئسية النسبة مستسى سقم

 سَتموافقجدا % 20 - % 1 1

 سَتموافق % 40 - % 21 2

 قليلادلوافق % 60 - % 41 3

 موافق % 80 - % 61 4

 موافقجدا % 100- % 81 5

 

 ةأ. أما عرض البينات عن الردوافع الردخلي

 .أحبمادةاللغةالعربيةألينأحبتعليماللغةالعربية .1

 5 اجلدول

 ٔعرضالبياانتعنالفضولالعالية
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 البنود 1 2  3  4 5

 عددالتالميذ - - 15 15 1

 

 ذلكأريدتعليماللغةالعربيةجداأعيأنٍتسَتماىريفاللغةالعربيةول .2

 6 اجلدول

 عرضالبياانتعنارادةنفسلتقدم

 البنود 1 2 3 4 5

 عددالتالميذ - - 1 19 11

 

أريديفتعمقمادةاللغةالعربيةمناألصواتوادلفرداتوقواعداللغةالعربية. .3
 موالقرأةووأريديفإستيعابمهاراتاللغويةيعٌتمهارةاإلستماعوالكال

 الكتابة.

 7 اجلدول

 عرضالبياانتعنارادةيفاكتسابادلعرفةوادلهارات

 البنود 1 2 3 4 5

 عددالتالميذ - 1 6 16 8

 

 .أتتيقنأنٌتأقدرعلىإستيعابمادةاللغةالعربيةومهاراتاللغةالعربية .4
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 8اجلدول

 عرضالبياانتعناليقُتالعارل

 البنود 1 2 3 4 5

 عددالتالميذ - 1 9 19 2

 

رلأملألنأكونمعلماللغةالعربيةوسفَتالعربيةالسعوديةأومجيعادلهنةادلتعلقة .5
 ابللغةالعربية.

 9اجلدول

 عرضالبياانتعناألمل

 البنود 1 2 3 4 5

 عددالتالميذ 1 3 17 9 1

 

 أما عرض البينات عن الردوافع اخلاسجيةب. 

تعل .1 يف أكثر أحصلأجتهد اذلداية إبااء يعد و يدعم والدي منذ العربية اللغة يم
 النتيجةاجلديدةيفادلادةادلتعلقةابللغةالعربية.

 10 اجلدول

 عرضالبياانتعنالدعمواذلدايةمنالوالدين
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 البنود 1 2 3 4 5

 عددالتالميذ 2 4 13 5 7

 

 وديدحنتيجيتاجلديدةأجتهدأكثريفتعليماللغةالعربيةمنذادلدرسيدعم .2

 11  اجلدول

 الدعموالثناءوالدرجاتاجليدةمنادلعلمُتعرضالبياانتعن

 البنود 1 2 3 4 5

 عددالتالميذ - - 4 5 22

 

أجتهدأكثريفتعليماللغةالعربيةمنذادلدرسيعاقيبألىنسَتانشطيففصلعند .3
 .مادةاللغةالعربية

 12 اجلدول

 ادلعلمادلعاقبةمن

 البنود 1 2 3 4 5

 عددالتالميذ 3 3 11 12 2

 

 يدعممنأصدقائيمنذأنشطيفتعلماللغةالعربية .4

 13 اجلدول
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 الدعممناألصدقاءعرضالبياانتعن

 البنود 1 2 3 4 5

 عددالتالميذ 1 2 13 12 3

 

ال .5 حصول و العربية اللغة التعليم أنشطة يف النشاط عن ادلناقسة يف نتيجةأرسب
 اجليدةأبصدقائىفبالفصل.

 14 اجلدول

 وجودادلنافسةعرضالبياانتعن

 البنود 1 2 3 4 5

 عددالتالميذ 1 2 9 13 6

 

 عرض البياانت اإلةتبانية وحتليلهاج. 

الباحث البحثربترعاية عينة ليجيبها اإلستبانةىيجدوالاألسئلة اريقة
ابلبحث ادلتعلمة البياانت  .لنيل أوأما األسئلة أعطي جدوال اليت ونتائجها اإلستبانة

 : الباحثإذلالتالميذفهي

 عن دوافع الرداخلية  عرض البياانت اإلةتبانية وحتليلها. 1

 

 15اجلدول
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49نتائجاالستبانةعنالفضولالعالية
 

 

 

 رقم

 

 

 بنوداإلستبانة

 اإلستجابة

موافق
 جدا

قليل ادلوافق
 ادلوافق

سَت
 موافق

سَت
افقمو

 جدا

رلموع
 التالميذ

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

 

1 

 

اللغة مادة أحب
أحب ألين العربية

 تعليماللغةالعربية.
 

1 15 15 - - 31 

 ادلئوية النسبة 
4 % 48 

% 

48 

% 

- - 100% 

 3الرسم

 لنمرةاألوذل رسمبيانالبنود

 

ٛٗجداويوافقون افقونيو% 4 منىذارسمبيان،عرفالباحثأنأكثرالتالميذ
 تعليماللغةالعربية.ونبحيابهنم% 48يوافقون%وقليل
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 موافق جدا

 موافق

 قليل الموافق

 غير موافق

 غير موافق جدا
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 16اجلدول

 نتائجاالستبانةعنارادةنفسلتقدم

 

 

 رقم

 

 

 بنوداإلستبانة

 اإلستجابة

موافق
 جدا

قليل ادلوافق
 ادلوافق

سَت
 موافق

سَت
موافق

 جدا

رلموع
 التالميذ

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

 

2 

أعيأنٍتسَتماىريف
ولذلك العربية اللغة
العربية اللغة تعليم أريد

 جدا

11 19 1 - - 31 

 ادلئوية النسبة 
35

% 

61

% 

4 % - - 100% 

 

 ٗالرسم

 الثانيةلنمرة رسمبيانالبنود

 

 موافق جدا

 موافق

 قليل الموافق

 غير موافق

 غير موافق جدا
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جداويوافقون يوافقون% 35 منىذارسمبيان،عرفالباحثأنأكثرالتالميذ
 .ابهنمديلكونارداةلتقدم% 4وافقوني%وقليلٔٙ

 17اجلدول

 نتائجاالستبانةعنارادةيفاكتسابادلعارفوادلهارات

 

 

 رقم

 

 

 بنوداإلستبانة

 اإلستجابة

موافق
 جدا

قليل ادلوافق
 ادلوافق

سَت
 موافق

سَت
موافق

 جدا

رلموع
 التالميذ

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

 

3 
مادة تعمق يف أريد
من العربية اللغة
ادلفردات و األصوات
العربية. اللغة قواعد و
إستيعاب يف أريد و
يعٌت اللغوية مهارات
و اإلستماع مهارة
و القرأة و الكالم

 الكتابة.

 

8 

 

 

16 6 1 - 31 

 النسبةادلئوية 
26

% 

51

% 

19

% 

4 % - 100% 

 ٘الرسم

 الثالثةلنمرة رسمبيانالبنود
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جداويوافقون %يوافقون 26 عرفالباحثأنأكثرالتالميذمنىذارسمبيان،
ارادةيفاكتسابديلكونابهنم% 4%وسَتموافقونٜٔيوافقون%وقليلٔ٘

 .ادلعرفةوادلهارات

 18اجلدول

 نتائجاالستبانةعناليقُتالعارل

 

 

 رقم

 

 

 بنوداإلستبانة

 اإلستجابة

موافق
 جدا

قليل ادلوافق
 قادلواف

سَت
 موافق

سَت
موافق

 جدا

رلموع
 التالميذ

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

 

4 
على أقدر أنٌت أتتيقن
اللغة مادة إستيعاب
العربيةومهاراتاللغة

 العريب

2 19 9 1 - 31 

 النسبةادلئوية 
6 % 61

% 

29

% 

4 % - 100% 

 

 موافق جدا

 موافق

 قليل الموافق

 غير موافق

 غير موافق جدا
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 ٙالرسم

 الرابعةلنمرة رسمبيانالبنود

 
 

21جداويوافقون %يوافقون 6 عرفالباحثأنأكثرالتالميذمنىذارسمبيان،
 .اليقُتالعارلديلكونابهنم% 4 %وسَتموافقون29يوافقون%وقليل

 19اجلدول

 نتائجاالستبانةعناألمل

 

 

 رقم

 

 

 بنوداإلستبانة

 اإلستجابة

موافق
 جدا

قليل ادلوافق
 ادلوافق

سَت
 موافق

سَت
موافق

 جدا

عرلمو
 التالميذ

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

 

5 
أكون ألن أمل رل
و العربية اللغة معلم
السعودية العربية سفَت

1 9 17 3 1 31 

 موافق جدا

 موافق

 قليل الموافق

 غير موافق

 غير موافق جدا
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ادلتعلقة ادلهنة مجيع أو
 ابللغةالعربية.

 

 النسبةادلئوية 
4 % 29

% 

54

% 

9 % 4 % 100% 

 

 ٚالرسم

 لنمرةاخلامسة رسمبيانالبنود

 

29جداويوافقون %يوافقون 4 عرفالباحثأنأكثرالتالميذمنىذارسمبيان،
ديلكونابهنم%ٗوسَتموافقجذ % 9 موافقونسَت%و54يوافقون%وقليل

 .األملمتعلقةاللغةالعربية

 20اجلدول

 الدوافعالداخليةعددالرلموعنتائجاالستبانةعن

 155 1 5 48 78 23 رلموععدد 

 %100ٛ،ٓٗ،ٖ٘،ٖٓ٘،ٓ٘ٛ،ٗٔ ئويةالنسبةادل 

 موافق جدا

 موافق

 قليل الموافق

 غير موافق

 غير موافق جدا
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% % % % % 

 ٛالرسم

 رسمبياناإلمجالجملموععددنتائجالبنود

 
 

ابلنسبةإذلالبيانمناجلدولالسابق،يستطيعالباحثأنأيخذاإلستنباطأن
من%٘،ٓ٘معظمالتالميذيستجيبونابستجابةادلوافقبنظرإذلرسمبيانبدليلأن

٘،ٖٓمنتالميذيفاستجابةادلوافقجدا،و%ٛ،ٗٔاستجابةادلوافق،وتالميذيف
منتالميذيفاستجابةسَتادلوافق،% ٗ،ٖمنتالميذيفاستجابةقليلادلوافق،و %
مقياسادلعيارإذابنظرإذلجدول منتالميذيفاستجابةسَتادلوافقجدا.% ٛ،ٓو

 فيمايلى: ”Likert“ليكَتت

 21 اجلدول

50مقياسادلعيارليكَتت
“Likert” 
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 موافق جدا

 موافق

 قليل الموافق

 غير موافق

 غير موافق جدا



 
 

ٜٗ 
 

 النتيجة االستجابة

 5 موافقجدا

 4 موافق

 3 قليلادلوافق

 2 سَتموافق

 1 سَتموافقجدا

 ”Likert“قياسادلعيارليكَتتدب االستبانةائجنتفقدمالباحثاجلدولعناحلساب

كمايلى:

 

 22اجلدول

 ”Likert“قياسادلعيارليكَتتدباالستبانةائجنت

جممسع  نتيجة اإلجابة إةم ادلستجيبات  سقم
 النتيجة

نتيجة 
 5 4 3 2 1 اإلمجالية

 3،6 18 3 4 3 5 3 أمحدحسُتفاريس 1

 4،6 23 4 5 5 5 4 عايسةي. 2

 4،4 22 4 4 5 5 4 أنديٍتسوجاًن 3

 4،4 17 2 3 4 4 4 ارضيقليلك. 4

 3،8 19 4 4 4 4 3 بيماسآاند. 5

 4،4 22 4 4 5 5 4 دافاسادياله 6

 4،4 22 4 4 5 4 4 دَينرمحاوايففاجرين 7

 2،8 14 2 3 3 4 3 ديندَيتييت 8



 
 

٘ٓ 
 

 3،2 16 3 3 3 4 3 ديفادويرامحاليا 9

 3،6 18 3 4 5 3 3 فتحاالمُت 11

 4 20 3 4 5 5 3 إنداهنورجنة 11

 2،4 12 1 2 2 4 3 إنتانابحليستا 12

 5 25 5 5 5 5 5 جيهادا 13

 4،2 21 5 4 4 4 4 إجاهكردية 14

 3،6 18 3 3 4 4 4 إنتانياراتيسنا 15

 3،2 16 3 3 3 4 3 ليدَيج.ف. 16

 4 20 4 4 4 5 3 دمحمفاعق 17

 3،4 17 2 4 4 4 3  دمحمإقبالفاوجي 18

 4،4 22 4 4 5 5 4 دمحمَيرجاأبدييوانفةترا 19

 3،2 16 3 3 3 4 3 مولديةسيفييا 21

 3،6 18 3 4 4 4 3 مآنديأيوالسا 21

 4،2 21 5 4 4 4 4 دمحمإفوإرفانشاه 22

 4،2 21 4 4 4 5 4 دمحمواحدنورموفيد 23

 3،2 16 3 3 3 4 3 آنيليس 24

 4 20 3 4 4 5 4 ىورماويدَيسوارا 25

 4 20 4 4 4 4 4 رمحدحكامر. 26

 4 20 4 4 4 4 4 ريسماأنغونفآرماات 27

 4 20 3 4 4 5 4 رمحتُتنورج. 28

 3،6 17 3 3 4 4 3 سيدةليلةالسونية 29

 3،8 19 3 4 4 4 4 سييتليلةالنساء 31

 3،6 18 3 4 4 4 3 فيفينورعجيجة 31

 007،6 588 جممسع

 

 

 رلموعادلستجيباتX النتيجةمقياساألعلىXالنتيجةاألعلى=رلموعاألسئلة

5 X 5 X  31  =775)النتيجةاألعلى( 



 
 

٘ٔ 
 

 رلموعادلستجيبات X النتيجةمقياساألقلXالنتيجةاألقل=رلموعاألسئلة

5 X 1 X 31  =115)النتيجةاألقل( 

 النتيجةاألخَتة=

 ∑رلموعةالنتيجةادلقياس       

100 %   Xقيمة= 

 ∑النتيجةاألعلى        

 
   

   
 X 100 % = 76 % 

السابق، احلساب على يعرف بناء ادلئويةالباحث النسبة الدوافعيةمستوي
 عندالفصلالثامنأ العربية اللغة للتالميذيفتعلم  %. 76الداخلية الباحثإذن،

 أن اإلستنباط أيخذ أن للغة يف تعلم اتالميذ يسافقسن ابلردوافع الرداخلية يستطيع
 .العربية عنرد الفصل الثامن أ

العالية،ارادة ن،اذ )الفضول يعٍت الداخلية بدوافع يوفقون التالميد أن الباحث عرف
إذلاللغةالعربية.(نفسلتقدم،ارادةيفاكتسبادلعرفةوادلهارات،اليقُتالعاي،األمل
أيخذالبنوةادلوفق مثالباحثيبحثدوافعالداخليةادلسيطريففصلالثامنأ.الباحث

 .ميذيوافقونبدوافعالداخليةألنأكثريةالتال

 

 23 اجلدول

 نسبةادلئويةالدوافعالداخليةادلسيطر



 
 

ٕ٘ 
 

 الرقم الدوافعالداخلية التالميذادلوافقون نسبةادلؤوية
19،2  1 الفضولالعالية 15 % 

24،4  2 ارادةنفسلتقدم 19 % 

20،5 يفاكتسبادلعرفةو ارادة 16 % 
 ادلهارات

3 

24،5 لعاليةاليقُتا 19 %   4 

11،5  5 األمل 9 % 

100 % 78   

 

 9الرسم

 نسبةادلئويةالدوافعالداخليةادلسيطر

 

 
 

ادلسيطَتيففصلالثامنأ الداخلية عرفالباحثعندوافع الرسم، منىذا
.ارادةيفٖ%(ٗ،ٕٗ.ارادةنفسلتقدم)ٕ%(٘،ٕٗ.اليقيةالعارل)ٔيعٍت:

.األمل٘%(ٕ،ٜٔ.الفضواالبحث)ٗ%(٘،ٕٓرات)اكتسبادلعرفةوالنها
(ٔٔ،٘)% 

 الفضول العالية

 ارادة نفس لتقدم

ارادة في اكتسب 
 المعرفة و المهارات

 اليقين العالي

 األمل



 
 

ٖ٘ 
 

 

 عن دوافع اخلاسجية  عرض البياانت اإلةتبانية وحتليلها. 2

 24اجلدول

51نتائجاالستبانةعنالدعمواذلدايةمنالوالدين
 

 

 

 رقم

 

 

 بنوداإلستبانة

 اإلستجابة

موافق
 جدا

قليل ادلوافق
 ادلوافق

سَت
 موافق

سَت
وافقم

 جدا

رلموع
 التالميذ

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

 

1 

 

تعليم يف أكثر أجتهد
اللغةالعربيةمنذوالدي
إبااء يعد و يدعم
النتيجة أحصل اذلداية

ادلادة يف اجلديدة
 ادلتعلقةابللغةالعربية

7 5 13 4 2 31 

 ادلئوية النسبة 
23 

% 

16 

% 

42 

% 

13 

% 

6 % 100% 

 

 10الرسم

 لنمرةاألوذل بيانالبنودرسم
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٘ٗ 
 

 

  التالميذ أكثر أن الباحث عرف بيان، رسم ىذا يوافقون 23 من و % جدا
%ٙ%سَتموافقجدأٖوسَتموافق% 42يوافقون%وقليلٙٔيوافقون

 الدعمواذلدايةمنالوالدينبوجود

 25اجلدول

 منادلعلمُتنتائجاالستبانةعنالدعموالثناءوالدلرجاتاجليدة

 

 

 رقم

 

 

 بنوداإلستبانة

 اإلستجابة

موافق
 جدا

قليل ادلوافق
 ادلوافق

سَت
 موافق

سَت
موافق

 جدا

رلموع
 التالميذ

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

 

2 
تعليم يف أكثر أجتهد
منذ العربية اللغة
ديدح و يدعم ادلدرس

 نتيجيتاجلديدة

22 5 4 - - 31 

 ادلئوية النسبة 
71 

% 

16 

% 

13 

% 

- - 100% 

 موافق جدا

 موافق

 قليل الموافق

 غير موافق

 غير موافق جدا



 
 

٘٘ 
 

 11الرسم

 الثانيةلنمرة رسمبيانالبنود

 

  التالميذ عرفالباحثأنأكثر بيان، رسم و يوافقون% 71 منىذا جدا
الدعموالثناءوالدلرجاتاجليدةمنبوجود% 13يوافقون%وقليلٙٔيوافقون
 ادلعلمُت.

 26اجلدول

 علمنتائجاالستبانةعنادلعاقبةمنادل

 

 

 رقم

 

 

 بنوداإلستبانة

 اإلستجابة

موافق
 جدا

قليل ادلوافق
 ادلوافق

سَت
 موافق

سَت
موافق

 جدا

رلموع
 التالميذ

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

 

3 
تعليم يف أكثر أجتهد
منذ العربية اللغة
ألىن يعاقيب ادلدرس
فصل يف انشط سَت

2 12 11 3 3 31 

 موافق جدا

 موافق

 قليل الموافق

 غير موافق

 غير موافق جدا



 
 

٘ٙ 
 

 عندمادةاللغةالعربية.

 

 النسبةادلئوية 
6 % 40 

% 

36 

% 

9 % 9 % 100% 

 12الرسم

 الثالثةلنمرة رسمبيانالبنود

 
  التالميذ أكثر أن الباحث عرف بيان، رسم ىذا و يوافقون% 6 من جدا

%ٜ%وسَتموافقجداٜوسَتموافق% 36يوافقون%وقليلٓٗيوافقون
 ادلعاقبةمنادلعلم.بوجود

 
 27اجلدول

 نتائجاالستبانةعندعماألصدقاء

 

 

 رقم

 

 

 بنوداإلستبانة
 
 

 

 اإلستجابة

موافق
 جدا

قليل ادلوافق
 ادلوافق

سَت
 موافق

سَت
موافق

 جدا

رلموع
 التالميذ

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

 موافق جدا

 موافق

 قليل الموافق

 غير موافق

 غير موافق جدا



 
 

٘ٚ 
 

 

4 
اللغة تعلم يف أنشط
من يدعم العربية

 أصدقائي

 

3 12 13 2 1 31 

 النسبةادلئوية 
9 % 39 

% 

42 

% 

6 % 4 % 100% 

 

 

 13الرسم

 الرابعةلنمرة رسمبيانالبنود

 
ٜٖجداويوافقون يوافقون% 9 منىذارسمبيان،عرفالباحثأنأكثرالتالميذ

الدعم %بوجودٗ%وسَتموافقجداٙوسَتموافق% 42يوافقون%وقليل
 األصدقاء.

 28اجلدول

 افسةنتائجاالستبانةعنوجودادلن

 

 

 رقم

 

 

 بنوداإلستبانة

 اإلستجابة

موافق
 جدا

قليل ادلوافق
 ادلوافق

سَت
 موافق

سَت
موافق

رلموع
 التالميذ

 موافق جدا

 موافق

 قليل الموافق

 غير موافق

 غير موافق جدا



 
 

٘ٛ 
 

 جدا

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

 

5 
عن ادلناقسة يف أرسب
أنشطة يف النشاط
و العربية اللغة التعليم
اجليدة النتيجة حصول
فب أبصدقائى

 الفصل.

6 13 9 2 1 31 

 النسبةادلئوية 
19 

% 

42 

% 

29 

% 

6 % 4 % 100% 

 

 14الرسم

 لنمرةاخلامسة رسمبيانالبنود

 
  التالميذ عرفالباحثأنأكثر بيان، رسم و يوافقون% 19 منىذا جدا

%ٗ%وسَتموافقجداٙوسَتموافق% 29يوافقون%وقليلٕٗيوافقون
 وجودادلنافسةب

 

 

 موافق جدا

 موافق

 قليل الموافق

 غير موافق

 غير موافق جدا



 
 

ٜ٘ 
 

 

 29اجلدول

 االستبانةعنرلموعالعددالدوافعاخلارجيةنتائج

 155 7 11 50 47 40 رلموععدد 

 النسبةادلئوية 
ٕ٘،ٛ

% 

ٖٓ،٘
% 

ٖٕ،ٕ
% 

7 % ٗ،٘% 100

% 

 

 15الرسم

  رسمبياناإلمجالجملموععددنتائجالبنود

 

اإلستنباطأنمعظم الباحثأنأيخذ يستطيع إذلبيانمناجلدولالسابق، ابلنسبة
التال أن بدليل بيان رسم إذل بنظر ادلوافق ابستجابة يستجيبون من%  ٘،ٖٓميذ

 و ادلوافق، استجابة يف جدا،%  ٛ،ٕ٘التالميذ ادلوافق استجابة يف التالميذ من
منالتالميذيفاستجابة% 7منالتالميذيفاستجابةقليلادلوافق،و%ٕ،ٕٖو

إذابنظرإذلجدول بةسَتادلوافقجدا.منالتالميذيفاستجا%  ٘،ٗسَتادلوافق،و
 فيمايلى: ”Likert“مقياسادلعيارليكَتت

 موافق جدا

 موافق

 قليل الموافق

 غير موافق

 غير موافق جدا



 
 

ٙٓ 
 

 30اجلدول

52مقياسادلعيارليكَتت
“Likert” 

 النتيجة االستجابة

 5 موافقجدا

 4 موافق

 3 قليلادلوافق

 2 سَتموافق

 1 سَتموافقجدا

 ”Likert“ادلعيارليكَتتقياسدب االستبانةائجنتفقدمالباحثاجلدولعنحساب

كمايلى:

 31 جدول

 ”Likert“قياسادلعيارليكَتتدباالستبانةائجنت

جممسع  نتيجة اإلجابة إةم ادلستجيبات سقم
 النتيجة

نتيجة 
 اإلمجالية

1 2 3 4 5   
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ٙٔ 
 

 ٕ،ٗ 21 5 4 4 3 5 أمحدحسُتفاريس 1

 4،2 21 4 4 3 5 5 عايسةي. 2

 3 15 4 3 1 4 3 أنديٍتسوجاًن 3

 ٗ،ٕ 12 1 1 4 5 1 ارضيقليلك. 4

 3 15 3 3 3 3 3 بيماسآاند. 5

 ٕ،ٖ 16 4 2 4 4 2 دافاسادياله 6

 ٕ،ٖ 16 4 2 4 4 2 دَينرمحاوايففاجرين 7

 4 20 4 4 4 4 4  تيتي دينديا 8

 ٛ،ٖ 19 4 3 4 4 4 ديفادويرامحاليا 9

 ٛ،3 19 3 4 4 3 5 فتحاالمُت 11

 4 20 3 4 4 4 5 نورجنةإنداه 11

 ٙ،ٕ 13 4 3 2 3 1 إنتانابحليستا 12

 5 25 5 5 5 5 5 جيهادا 13

 ٛ،ٖ 19 5 4 3 4 3 إجاهكردية 14

 ٛ،ٖ 19 5 4 3 4 3 إنتانياراتيسنا 15

 ٗ،ٕ 12 2 3 2 3 2 ليدَيج.ف. 16

 ٗ،ٖ 17 4 4 1 4 4 دمحمفاعق 17

 ٗ،ٖ 17 4 3 3 4 3  دمحمإقبالفاوجي 18

 3 15 4 3 1 4 3 دمحمَيرجاأبدييوانفةترا 19

 ٙ،ٖ 18 4 3 3 4 4 مولديةسيفييا 21

 ٛ،ٖ 19 5 4 3 4 3 مآنديأيوالسا 21

 ٕ،ٖ 16 3 3 4 3 3 دمحمإفوإرفانشاه 22

 ٙ،ٖ 18 3 3 5 3 4 دمحمواحدنورموفيد 23

 ٗ،ٕ 12 2 3 2 3 2 آنيليس 24

 ٛ،ٗ 24 5 5 4 5 5 ىورماويدَيسوارا 25

 ٗ،ٖ 17 4 3 3 4 3 رمحدحكامر. 26

 4 20 4 4 4 4 4 ريسماأنغونفآرماات 27

 ٛ،ٗ 24 5 5 4 5 5 رمحتُتنورج. 28

 ٙ،ٖ 18 4 4 3 4 3 سيدةليلةالسونية 29

 ٙ،ٖ 18 4 4 3 4 3 سييتليلةالنساء 31



 
 

ٕٙ 
 

 ٗ،ٖ 17 4 3 3 4 3 فيفينورعجيجة 31

 111،4 552 جممسع

 

 

 رلموعادلستجيباتX النتيجةمقياساألعلىXنتيجةاألعلى=رلموعاألسئلةال

5 X 5 X  31  =775)النتيجةاألعلى( 

 رلموعادلستجيبات X النتيجةمقياساألقلXالنتيجةاألقل=رلموعاألسئلة

5 X 1 X 31  =115)النتيجةاألقل( 

 النتيجةاألخَتة=

 ∑ياسرلموعةالنتيجةادلق       

100 %   Xقيمة= 

 ∑النتيجةاألعلى        

   

   
 X 100 % = 71 % 

السابق، احلساب على الدوافعية بناء ادلئوية النسبة مستوى يعرف الباحث
 الفصلالثامنأ عند العربية اللغة للتالميذيفتعلم %.  71الداخلية الباحثإذن،

أن اإلستنباط أيخذ أن ميذ يسافقسن ابلردوافع اخلاسجية يف تعلم اللغة تال يستطيع
 .العربية عنرد الفصل الثامن أ

عرفالباحثأنالتالميديوفقونبدوافعاخلارجيةيعٍت)الدعمالوالدين، اذن،
ادلنافسة الدعماألصدقاءووجود ادلعلم، ادلعاقبة العربية.مث(الدعمادلعلمُت، إذلاللغة



 
 

ٖٙ 
 

الباحث يةالباحثيبحثدوافعاخلارج ادلوفق ادلسيطريففصلالثامنأ. أيخذالبنوة
اخلارجية بدوافع يوافقون التالميذ أكثرية  .ألن أمي أستاذة الفصلال" قال يف تالميذ

"العليةلتعلماللعةالعربية احلماسة %لدىهمٓٛتقريباالثامنأنسيطون،
53

 

 32 اجلدول

 ادلسيطر نسبةادلؤويةالدوافعاخلارجية

بةادلؤويةنس  الرقم الدوافعالداخلية التالميذادلوافقون 
10،6  1 الدعمالوالدين 5 

10،6  2 الدعمادلعلمُت 5 

25،5  3 ادلعاقبةادلعلم 12 

25،5  4 الدعماألصدقاء 12 

27،6  5 وجودادلنافسة 13 

100  47   

 16الرسم

 ادلسيطر نسبةادلئويةالدوافعاخلارجية

 

                                                           
53
 2017مايو  20مقابلة بأستاذة أمي موطيأه في ادارة المدرسة بتاريخ  

 الدعم الوالدين

 الدعم المعلمين

 المعاقبة المعلم

 الدعم األصدقاء

 وجود المنافسة



 
 

ٙٗ 
 

 

 

. 1 ،عرفالباحثعندوافعاخلارجيةادلسيطَتيففصلالثامنأيعٍت:منىذاالرسم

 .ادلعاقبةادلعلمٖ%(٘،ٕ٘.الدعماألصدقاء)ٕ%(ٙ،ٕٚوجودادلنافسة)

 %(ٙ،ٓٔ.الدعمالوالدين)٘%(ٙ،ٓٔ.الدعمادلعلمُت)ٗ%(٘،ٕ٘)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ٙ٘ 
 

 الفصل اخلامس

  اقشتهالبحث و من نتائج

الباحث  يعمل يناقش أن من انتهائو بعد البحث عن نتائج العلمي   البحث

احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم إلىتمام ادلؤثرة الدوافع
 فحصلالباحثعلىاإلستنتاجاألخَت،كمايلي: ،ابسسال،موجوكراا

ردسةة ادلتسةةة اإلةالمية احلكسمية دلابتعلم اللغة العربية  يف الردوافع الرداخلية .أ
 سال، مسجسكرطا.نقاب

منفئة للتالميذيفالفصلالثامنأ ةافعالداخليوانالنتائجيفالدوجدالباحث 
عالية نسبة يعٍت .٪ 76من الداخلية بدوافع يوفقون التالميذ أن الباحث عرف

ارادةيفاكتسبادلعر نفسلتقدم، اليقُتالعاي،)الفضولالعالية،ارادة وادلهارات، فة
أيخذالبنوةادلوفقألنأكثريةالتالميذيوافقونبدوافع إذلاللغةالعربية.الباحث(األمل

 .الداخلية

 نسبةادلئويةالدوافعالداخليةادلسيطر

 الرقم الدوافعالداخلية التالميذادلوافقون نسبةادلؤوية
19،2  1 الفضولالعالية 15 % 

24،4  2 ارادةنفسلتقدم 19 % 

20،5 يفاكتسبادلعرفةو ارادة 16 % 
 ادلهارات

3 

24،5  4 اليقُتالعالية 19 % 

11،5  5 األمل 9 % 

100 % 78   



 
 

ٙٙ 
 

 

 9الرسم

 نسبةادلئويةالدوافعالداخليةادلسيطر

 
 

 

 

ادلسيطَتيففصلالثامنأ الداخلية عرفالباحثعندوافع الرسم، منىذا
ارادةيف.3(  %ٗ،2ٗارادةنفسلتقدم). 2%(   ٘،ٕٗ)اليقيةالعارل.ٔيعٍت:
األمل. 5(  %ٕ،ٜٔالفضولالعالية).4(  %٘،ٕٓادلعرفةوالنهارات) اكتسب

(ٔٔ،٘%) 

ردسةة ادلتسةةة اإلةالمية اخلكسمية ابدلتعليم اللغة العربية  يفالردوافع اخلاسجية  .ب
 سال، مسجسكرطا.نقاب

تالميذيفالفصلالثامنأ النتائجيفالدافعانوجدالباحث  يففئةاخلارجية
عرفالباحثأنالتالميديوفقونبدوافعاخلارجيةيعٍت)الدعم .٪ 76نسبوعاليومن

ادلنافسة وجود و األصدقاء الدعم ادلعلم، ادلعاقبة ادلعلمُت، الدعم اللغة(الوالدين، إذل
 .ألنأكثريةالتالميذيوافقونبدوافعاخلارجيةأيخذالبنوةادلوفق العربية.الباحث

 الفضول العالية

 ارادة نفس لتقدم

ارادة في اكتسب 
 المعرفة و المهارات

 اليقين العالي

 األمل



 
 

ٙٚ 
 

 32 اجلدوال

 ادلسيطر نسبةادلؤويةالدوافعاخلارجية

 الرقم الدوافعالداخلية التالميذادلوافقون نسبةادلؤوية
10،6  1 الدعمالوالدين 5 

10،6  2 الدعمادلعلمُت 5 

25،5  3 ادلعاقبةادلعلم 12 

25،5  4 الدعماألصدقاء 12 

27،6  5 وجودادلنافسة 13 

100 % 47   

 16الرسم

 ادلسيطر نسبةادلئويةالدوافعاخلارجية

 

منىذاالرسم،عرفالباحثعندوافعاخلارجيةادلسيطَتيففصلالثامنأ
.ادلعاقبةٖ%(٘،ٕ٘.الدعماألصدقاء)ٕ%(ٙ،ٕٚ.وجودادلنافسة)ٔيعٍت:

%(.ٙ،ٓٔ.الدعمالوالدين)٘%(ٙ،ٓٔ).الدعمادلعلمُتٗ%(٘،ٕ٘ادلعلم)

 

 الدعم الوالدين

 الدعم المعلمين

 المعاقبة المعلم

 الدعم األصدقاء

 وجود المنافسة



 
 

ٙٛ 
 

 الفصل السادس

 اخلامتة

 البحث خالصة . أ

%،٘،ٕٗبنسبةادلئويةاليقيةالعارل تعلماللغةالعربيةتتكونمنيفدوافعالداخلية .1
بنسبةاتالنهارادةيفاكتسبادلعرفةو%،ارٗ،ٕٗبنسبةادلئويةارادةنفسلتقدم

 البحث٘،ٕٓادلئوية الفضوا ادلئوية%، ٕ،ٜٔبنسبة األمل ادلئوية%، بنسبة
ٔٔ،٘%. 

ٙ،ٕٚبنسبةادلئويةوجودادلنافسةتعلماللغةالعربيةتتكونمنيفدوافعاخلارجية .2
الدعماألصدقاء ،% ادلئوية ادلعلم٘،ٕ٘بنسبة ادلعاقبة ،% ادلئوية ٘،ٕ٘بنسبة

الدعمادلعلمُت ادلئوية%، الوالٙ،ٓٔبنسبة الدعم ادلئويةدين%، ٙ،ٓٔبنسبة
%

 مقرتحات البحثب. 

ابلبحثاإلقًتاحاتحولماتتعلقعضبثالباحمننتائجالبحث،فسوفتقدم انطالقا
 فهي:

 .اللغةالعربيةإلتقانمهاراتوللتالميذأنديلكإرادةللتقدمينبغي. 1

 يعرفحاليدعموأنملمعللبنولتعلماللغةالعربية،و.ينبغيللوالدينأنيدعمإ

                                .لتعلماللغةالعربيةةرحيادلظروفاللقخيوالتالميذ



 

 
 

 ادلراجع
 

 ادلرجع اللغة العربيةأ. 
تدريسمهارةالكالمعلىأساسادلفرداتلطلبةالعلية.ٕٚٓٓشريف.ين،دال

يماإلسالميةموالانملكإبرىجامعةماالنق:اإلسالميةاحلكوميةاإلذلدباالنق.
 .احلكوميةماالنق

استخدامعرضواقعيىفتعليماللغةالعربيةلتنمية.ٕٓٔٓ.أجونجىَتو،ستيادي
.يماإلسالميةاحلكوميةماالنقجامعةموالانملكإبرىق:ماالن.مهارةاالستماع

تولًتقيةالدافعيةالطالبيفتيماتك فعاليةاستخداماللعبةاللغوية.إانرفيعة،الشعادة
،ماالنق،تعليماللغةالعربيةدبدرسةسواننكارلجاساادلتوسطةاإلسالميةماالنق

 .يماإلسالميةاحلكوميةماالنقجامعةموالانملكإبرى
عمان:.البحثالعلمى:مفهومووأدواتووأساليبو.ٕٜٜٔ.عبيدات،ذوقانوآخرون

 .يعدارالفكرللنشروالتوز

 .قاىَتة:مركزالكتابلنشر.ادلرجعيفتدريساللغةالعربية.ٕ٘ٓٓ.إبرىيمدمحم،عطا
ماالنق:مهارةالقراءة.استخداماأللعاباللغويةلتنمية.ٜٕٓٓفطرَيان،عائدة.

.يماإلسالميةاحلكوميةماالنقجامعةموالانملكإبرى
واخلطيةيفالكتابةالعربيةلطلبةربليلاألخطاءاإلمالئية.ٕٚٓٓنورعيٍت.

ادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةآبتشيوالشماليةننجروآتشيودار
.ماالنجبرانمجالدراساتالعلياابجلامعةاإلسالميةاحلكوميةالسالم
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ANGKET SISWA 

 

“ Motivasi-Motivasi yang Mempengaruhi Minat Belajar Bahasa Arab  

di MtsN  Bangsal, Mojokerto ”  

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Isilah terlebih dahulu identitas siswa dengan lengkap! 

2. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai menurut pendapatmu dari pertanyaan yang ada 

dalam tabel dibawah ini dengan memberi tanda centang (  √   ) pada kolom jawaban 

yang telah disediakan. 

3. Keterangan dari masing-masing kategori jawaban adalah sebagai berikut: 

 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 

KS Kurang Setuju 

TS Tidak Setuju 

STS Sangat Tidak Setuju 

 

Nama  : ........................................ 

No. Absen : ........................................ 

Kelas  : ........................................ 

 

Berilah tanda centang (  √   ) sesuai dengan pendapat saudara! 

No. Pernyataan 

 Jawaban 

STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

1.  
Saya senang mempelajari mata pelajaran 

bahasa arab karena saya pribadi tertarik 

untuk belajar bahasa arab(faktor intrinsik). 

     

2.  
Saya sadar bahwa saya belum mahir 

berbahasa arab, Makanya saya ingin belajar 

bahasa arab dengan sungguh-sungguh 

     

3. 3 

Saya merasa tertarik untuk mendalami 

materi bahasa arab terkait bunyi, kosa kata , 

kaidah berbahasa arab dan saya ingin 

menguasai ketrampilan berbahasa arab 

terkait kemampuan menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis 

     

4. 3 Saya yakin bahwa “ Saya bisa menguasai 

materi bahasa arab dan ketrampilan-

     



 

 
 

ketramplan berbahasa arab” 

5. 4 

Saya memiliki cita-cita menjadi guru bahasa 

arab, Duta besar arab saudi atau semua 

profesi yang berhubungan dengan bahasa 

arab 

     

6. 6 

Saya semakin rajin belajar bahasa arab 

semenjak orang tua mendukung dan berjanji 

“saya akan mendapat hadiah jika saya 

mendapat nilai yang bagus terkait mata 

pelajaran bahasa arab”  

     

7.  
Saya semakin rajin belajar bahasa arab 

semenjak guru memberi dukungan dan 

pujian atas nilai saya yang bagus 

     

8.  

Saya semakin giat belajar bahasa arab sejak 

guru memberi hukuman karena saya tidak 

aktif di kelas dalam mata pelajaran bahasa 

arab 

     

9.  
Saya semakin bersemangat belajar bahasa 

arab sejak adanya dukungan dari teman 

teman  

     

10.  

Saya merasa tertantang bersaing bersama 

teman teman kelas terkait keaktifan dalam 

kegiatan belajar mengajar bahasa arab dan 

mendapat nilai yang bagus 

     

 

TERIMA KASIH! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

WAWANCARA TERKAIT KELAS VIII A  

 

# Waktu dan Tempat Kegiatan 

Acara ini dilaksanakan pada  

Hari/ Tanggal : 1 Mei 2017 

Pukul  : 08.00 

Tempat  : MTsN Bangsal 

Narasumber : Umi Muthi’ah SPd 

Pewawancara : Agus Purwanto 

 

# Hasil Wawancara 

1. Apa siswa kelas VIII A memiliki antusias untuk belajar bahasa arab ? 

Ya, memiliki antusias, kira kira 80 % 

 

2. Bagaimana kegiatan pembelajaran bahasa arab di kelas VIII A? 

Kegiatan dikelas sangat aktif 

 

3. Sejak kapan Siswa siswa memiliki keinginan untuk belajar bahasa arab dengan 

tekun.? sejak berada di rumah atau sejak berada di sekolah atau di tempat lain.? 

Sejak berada di sekolah 

 

4. Siswa siswa semakin tertarik belajar bahasa arab karena dorongan diri anda atau 

orang tua, guru dan teman?  

Orang tua 

 

5. Kenapa Siswa siswa semakin bersemangat belajar bahasa arab oleh orang tersebut ? 

Faktor guru lebih dominan 

 

6. Apa yang membuat Siswa siswa semakin terdorong untuk belajar bahasa arab.? 

Adanya motivasi dari seorang guru 

 

7. Bagaimana cara mengatasi pembelajaran bahasa arab ketika Siswa siswi merasa bosan 

saat memahami materi ? 

Di buat dominan atau permainan 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 الصساس
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