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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 ادلفهوم النظري .أ 

 ادلدرس  قدرة (1
قدرة ادلدرس يعٍت اخلصائص الىت ملكت يف نفر ادلدرس  يناسب مع معرفتو و  

قدرة ادلدرس تتجسد من خالل العمل. جيب أن يقوم ادلدرس مبهارات أساسية للقيام 
 عملية تعلم جيدا. قدرة ادلدرس تسعة  يعٍت : 

 (set induction skills)قدرة فتح التعلم  .1
 (questioning skills)القدرة يف تقدمي األسئلة  .2
 (reinforcement skills)قدرة الّتقوية  .3
 .(Variation skills)القدرة يف تنويع األمساليب  .4
 .(explaining skills)قدرة شرح الدرس  .5
 قدرة لتوجيو مناقششة اجملموعات صغَتة  .6
 قدرة إدارة الصف .7
 قدرة التعلم الذايت .8
 22(closure skills)قدرة اختنتام التعلم  .9
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 و اما انواع انشطة التعلم،كما يلي:              

 التنويع يف أسلوب التعلم  .1
 تنوع الصوت : منخفضة، مرتفة، واضحة وغَت واضحة،كبَتة و صغَتة. . أ

 تركيز االىتمام . ب
 اعطاء الوقت . ت
 إجياذ اإلتصال النظر  . ث
 اجلسم و التعبَت التنويع يف حركة . ج
 تبادل ادلوقع، ادلثال من أمام الصف إىل الوسط مث إىل الوراء. . ح

 
 التنويع يف الوسائل و ادلادة  .2

 تنوع األداة وادلادة اليت ميكن أن ينظر إليها التالميذ . أ
 تنوع األداة وادلادة اليت ميكن أن يسمع إليها التالميذ . ب
 التالميذتنوع األداة وادلادة اليت ميكن أن ميسك إليها  . ت

 
 تنوع يف أمناط التفاعل و النشاط  .3

أمناط التفاعل أن تكون على شكل : كالسيكي، رلموعة، و فردية وفاق  
حلاجة، و يف حُت تنوع أنشطة ميكنبها أن يكون االستماع اىل ادلعلومات جيدا، حتليل 

 23ادلادة، ادلناقشة، التدريب أو ادلظاىرة.
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 أسلوب التعليم( 2

التنويع يف أسلوب تعليم ادلدرس جيب أن يؤدي إىل احليوية و احلماسة   
(teacher liveliness) جذب االىتمام يف تعلم التالميذ. ميكن القيام بالصوت و ،

 إشارة بالعُت و باليد و بالوجو.

 أ(   تنوع يف أسلوب التعليم من ادلدرس: 

 تنوع الصوت  (1
 تركيز اإلىتمام (2
 عطاء الوقت (3
 رإتصال النظ (4
 حركة اجلسم (5
 تبادل ادلوقع (6

 التنوع يف أسلوب التعليم للمدرس.

أنوع الصوت : منخفضة،و عالية، و كبَتة و صغَتة. صوت ادلدرس ميكن أن سلتلف  .1
يف التجويد و ذلجة و حجم و سرعة. ادلدرس ميكن أن يظهر األشياء اليت يعتربىا 

 مهمة.

اىتمام التالميذ على الشيء اذلمة ادلدرس ميكن أن يستخدم . تركيز االىتمام : لًتكيز 2
تركيز يتبع مع حركة التأكيد اللفظي. مثال : مشاىدة جيدا أو استمع جيدا. ذلك 

 اجلسم.

. اعطاء الوقت )التوقف(: للحصول على اىتمام التالميذ و ميكن أن تبدل الصوت 3
 اىل الصوت، و من النشاط اىل السكوت.



02 
 

: عندما يتحدث ادلدرس مع التالميذ، جيب أن يواجو نظر طوال  اتصال النظر.4
الصف. ينظر يف عيون التالميذ إلقامة عالقة إجيابية. بعيون ميكن أن يأخذ اىتمام 

 التالميذ.

حركات أغضاء اجلسم :وىى االختالف احلركة يف كل عضوا اجلسد،كحركة الرأس أو .5
 اجلسم ىو جزء مهم من االتصاالت.

ل ادلوقع: تبادل موقف ادلدرس يف غرفة الصف ميكن أن تساعد يف رعاية انتقا .6
االىتمام التالميذ. تبادل موقف ميكن القيام بو من األمام إىل وارء، و من اجلانب 
االمين إىل األيسر أو بُت التالميذ إىل جانب التالميذ. كما ميكن أيضا من القيام إىل 

 24اجللوس.

 ب( فائدة قدرة ادلدرس يف الفصل : 

 (حفظ و زيادة اىتمام الطالب ضد أشياء لَتعّلق جبوانب التعلم.1

 (زيادة إمكانية دوافع التالميذ يف أنشطة عملية التعلم2

 (شكل موقف إجيايب التالميذ على ادلدرس و ادلدرسة.3

 (يغنية سهولة التدريس.4

 التالميذ ادلختلفة(دفع نشاط التعلم من خالل أنشطة 5

 .25( أو جتربة التعلم  مفيد يف مستوى ادلعريف6
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 أىداف أسلوب التعليم يف أنشطة عملية التعلم يعٍت:
 احلفاظ و زيادة اىتمام التالميذ على التعلم .1
 زيادة  دوافع التالميذ .2
 زراعة ادلوقف اإلجايب على التالميذ .3
 اختيار الطريقة ادلناسبة للتعلم .4
 26دلستويات التالميذزيادة فعالية  .5

"عن انس بن مالك عن النيب صلى اهلل عليو وسالم قال يسروا والتعسروا و بسروا 
 27والتنفروا )اخرجو البخاري يف كتاب  العلم("

"عن عائشة رمحهااهلل قالت كان كالم رسول اهلل صلى اهلل عليو و سالم كالما  
 28االدب("فصال يفهمو كل من مسعو )اخرجو أبو داود يف كتاب 

 ج( اذلندسية األساسية يف أسلوب التعلم ادلدرس:

 صوت ادلدارس جيد للسماع (1
 ال ينظر إىل النافذة عندما يعّلم (2
 وجو مدرس الّسرور يف التعليم (3
 باستخدام إشارة العُت و اليد و الرأس بسرعة (4
 حفظ أمساء التالميذ يف الصف و يذكر امساعهم عند احلاجة (5
 إلجابة األسئلة دائماأن ال يتيم تلميذا  (6
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 الدوافع (2
 تعريف دوافع تعليم . أ

و ىذه ادلصطلح يف  29مبعٌت حرك. ”Motive“الدوافع يف اللغة االصلليزية  
، و معناه قوة متضمنة يف نفس الفرد حىت يتشجع Motivاللغة اإلندونيسية مبعٌت 

إن ادلداول احلريف أو اللفظي لكلمة "  30الطالب ألداء العمل كما نقلو مهزة ب أونو.
و   31دوافع " يتضمن كل ما سبق، من حيث إنو يتضمن معٌت التحريك أو الدفع.

  32كلمة " دوافع " إصطالح بطاق فقط البواعث الذاتية أو الباطنية.
الدوافع ىي القوى احملركة اليت تبعث النشاط يف الكائن احلي و تبدئ السلوك  

و أىداف معينة. الدوافع تؤدى وظائف ضرورية و ىامة للكائن وتوجهو ضلو ىدف أ
احلي فهي اليت تدفعو إىل القيام بإشباع حاجاتو األساسية الضرورية حلياتو وبقائو، كما 

 33تدفعو إىل القيام بكثَت من األفعال األخرى اذلامة وادلفيدة لو يف توافقو.
ادلرء ادلتسمة بوجود  تغيَت الطاقة يف نفس Mr. Donaldو الدوافع عند   

الشعور للحصول على اذلدف. مث الدوافع يف الصطالح ىي أحوال الفرد الذي دفعو 
 34ألداء العمل للحصول على اذلدف عند سومادي سريابراتا.

الدوافع ىو قوة داخلية تستحث الفرد على القيام بنشاط معُت إلشباع حاجة  
 35و سلوكو حىت ُيشبع حاجتو. معينو وتستمر ىذه القوة يف دفع الفرد وتوجي

 و من البيان السابق أن الدوافع حيتوى على ثالثة العناصر الضرورية:      
 . الدوافع أساس حدوث تغيَت الطاقة يف نفس ادلرء. وتطوير الدوافع ينتج ۱
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  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2111),hlm. 215 
31

  S. Wojowasito dan W. J. S. Porwadarminta, Log Cit, hlm. 11 
31

  Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2117), 

hlm 3 
32

 136هصطفى فهوً, سٍكىلىجٍت التعلن, )الٌاشس : هكتبت هصٍس(, ص.    
33

 136ًفس الوساجع, ص.  
34

 27ص. (, 2111هحود غثواى ًجاتً, ألمسآى وعلن الٌفس, ) داز الشسوق,الطبعت السبعت,  

 
35

 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). hlm. 191  
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" ادلتضمن يف نفس  Neurophysiologicalتغيَتات الطاقة يف نظام عملية " 
اإلنسان ألهنا مرتبطة بتغيَت اإلنسان و الرغغبة أن ذلك التغيَت من داخل نفس اإلنسان 

 , ادلظهر ادلتعلق بأنشطة جسم اإلنسان.
 
 . وذلك الدوافع متسم بوجود الشعور ونشاط ادلرء. والدوافع يرتبط۲

 بروحية اإلنسان والوجدان.
 
 ادلطلوب, حقيقة أن الدوافع صادر من نفس. والدوافع مًتقي بوجود اذلدف 3

اإلنسان ولكن إصداره تؤيده العوامل األخرى يعٌت اذلدف ألن ىذا اذلدف يرتبط 
 36باحلاجة.

 
بالنسبة إىل تلك ثالثة العناصر أن الدوافع معقد، والدوافع ينتج تغيَت الطاقة يف  

نفس اإلنسان وىو يرتبط بالوجهة الروحانية، اإلحساس, والوجدان مث اإلجراءة ألداء 
 37العمل. ومجيعها لسبب وجود احلاجة. 

 
ل للحصول مث يف الصطالح الدوافع ىو أحوال ادلرء حملركة اإلنسان ألداء العوام 

مث يف الصطالح الدوافع ىو أحوال ادلرء حملركة اإلنسان ألداء العوامل  على اذلدف.
 38للحصول على اذلدف.
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حتقيق دوافع التعلم ىو الدوافع الداخلي و اخلارجي يف التالميذ الذين يتعلمون  
لتغيَت السلوك. دوافع التعلم ىو عملية اليت يعطى محاسة التعلم و غاية و دأب 

 39سلوك. معنو السلوك الدوافع ىو السوك الطاقة و الغاية و احملمول.ال
مث التعلم ىو تغَت يف سلوك الفرد حيدث نتيجة اخلربة أو ادلمارسة، بينما النضج  

 40عملية طبيعية متتابعة ترجع يف أساسها لعوامل داخلية عضوية يف الفرد.
لكن تعريفو تعريفا علميا بغية حقيقة إن التعلم أمر مألوف يف حياتنا االعتيادية و 
 41الوصول إىل فهم حقيقي اىيتو يظل مسألة مثَتة للجدل.

تواجد جتاوب التالميذ متنوعة مبسؤولية و مادة التعلم الذي يعطيهم ادلدرس يف  
د الذي علمهم، يالذين راغب ادلباشرة و يفرّح مادة التعلم جد طالبالفصل. بعض ال

بشعور الغضب أو الرضى و بعض الطالب الذين بعض الطالب الذين يستحقون 
 مينعون للتعلم.

متغيَت التجاوب يف التعلم كادلصّور اآلتى الذي يستطيع ان يشرح مبوضوع  
متغيَت الدوافع. كما قال أومر محالك أن الدوافع ىو تغيَت الطاقة يف نفس ادلرء ادلتسمة 

 42بوجود الشعور للحصول على اذلدف.
أن الدوافع حيتاج يف عملية التعلم فيعترب الدوافع كمفتاح النجاح أما قال مينيزر  

يف تعليم اللغة الذي جيعلو عنصر عطاء الطاقة اىل التالميذ لكي يكون التعلم فعاال. أن 
التلميذ الدوافع اإلرتفاع فالتعلم أن يكون ناجحا وضّدىا. إذن, دوافع التعلم ىو مهم 

الدوافع ميكن  43حركة و حاسم الناجح يف تعلم اللغة.جدا يف تعلم اللغة ألنو عنصر ادلت
أن يؤثر على ما نتعلم، و عندما نتعلم، و كيف نتعلم. التالميذ الذي فيو دوافع 
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 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: 
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41

 7هٍثن هحسي الكالبً, الوسجع السابك, ص. 
41
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42
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Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal Sosial Budaya, Vol. 8 No. 1 
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يتحفزون لتعلم و إشراك أنفسهم يف أنشطة تعليمية وإيالء االىتمام للدروس وحفظ 
 .44ادلواد وتسجيل الدروس وطلب ادلساعدة عندما ال يفهم ادلادة

 
 أنواع الدوافع . ب
الدوافع الداخلي. و ىذا الدوافع طبيعي من داخلي نفس التالميذ على حسب  (1

وعي النفس الصادرة من القلب العميق. و أثر الدوافع الداخلي اظهر من الدؤؤب عند 
 أداء الواجبات ألهنم حيتاجون إليها و حيرصون على حصول ىدف التعلم.

 
بسبب العوامل اخلارجية من نفس التالميذ  الدوافع اخلارجي. ىذا الدوافع صادر  (2

كسماع نصائح ادلدرس، ادلكافأة، ادلنافسة السليمة بُت التالميذ بعضهم بعضا، العقاب 
وغَت ذلك. والدوافع اخلارجي ليس مهة حقيق ألداء التعلم بل اذلدف ادلطلوب من 

 عملية التعلم احلصول على ىدف يقع يف خارج عملية التعلم.
داخلي و اخلارجي متكامالن بينهما بل الدوافع اخلارجي حيث الدوافع الدوافع ال 

 45الداخلي. 
( جينما تكون مطاىر النشاط الىت Intrinsicيوصف الدوافع بأنو دوافع ذايت )

حيدثها مقصودة يف ذاهتا، و ليست رلرد و سيلة لشى. آخر، مثال ذلك تدريس 
نفسها. و االستمتاع هبا أو االنتفاع هبا يف السباحة، فالدوافع إليو ىو عملية السباحة 

 النجاة من الغرق، و ىذا ىو اذلدف ادلباشر من الدوافع.
(، فمظاىر النشاط األصلية فيو ال Extrinsicأما الدوافع الوساطى أو العرضى )

تقصد لذاهتا :  بل لتكون و ساطة أو و سيلة لشئ آخر، و ذلك ما حيدث مثال يف 
يلعب ال جملرد النشاط و االستمتاع : و إمنا للحصول على حالة الرياضى الذى 

                                                             
33 Dale H. Schunk, Paul R.Pintrich, Judith L. Meece, Motivasi dalam Pendidikan: Teori, 

Penelitian dan Aplikasi, Edisi ketiga (judul asli: Motivation in Education: Theory, Research, and 
Applications, Third Edition), (Jakarta, PT Indeks, 1101), hlm. 1 

45
  Made Wena, Op.Cit, hlm.33-34 
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"مدالية" أو "كأس" فهو يسبح ال بقصد السباحة ذاهتا، و لكنو يتخذ منها و سيلة 
 للحصول على شيء آخر ىو ىذا  "الكأس" أو ىذه "ادلدالية".

و قد يقال إن الدوافع الذاتية ينبغى أن تستعمل يف توجية عملية التدريس و أن   
تستخدم أكثر من الدوافع الوساطية، و يف ىذا الصدد يقول )ثورنديك( : )) إن 

 الدولفع الذاتية تتفوق على غَتىا من الدوافع يف بعض النواحى ((.

والواقع أنو قد غوىل كثَتًا يف قيمة الدوافع الذاتية عند الكالم عن النظريات  
و أن أى إنسان راشد ميكنو أن التعليمية يف نصف القرن األخَت : إذ شلا ال شك في

بشرط  –إذا أراد ذلك  –يدرس أى شيء مهما كان بعيداً عن رغباتو و مطالبو القريبة 
 46.أن يكون تدريس ىذا الشيء يف مكانو طبعاً 

 
 ىناك مصاعب يشعر هبا ادلدرس عند القيام بدوافع التالميذ منها:

 تاما كثَت من ادلدرسُت مل يفهموا ما بتعلق بالدوافع فهما (1
الدوافع فردي. ادلثال، عندما قام الفردان فأكثر بنفس النشاط فلهما دوافع  (2

 سلتلف بل متعارض من حيث القيمة
ليست ىناك ألة أو طريقة أو تقنية خاصلة لدوافع التالميذ من خالل نفس  (3

 47الكيفية بنفس احلاصلة.
 
 دوافع ادلسلمُت لتعلم العربية . ت

طالبا و طالبة شلن  180حد الباحثُت على فيما يلي نتائج دراسة أجراىا أ 
يدرسون اللغة العربية مبعاىد تعليم اللغة لغَت الناطقُت هبا بالسعودية. و متثل ىذه العينة 

جنسية. و فيما يلي أىم العوامل اليت تدفع الدارسُت ادلسلمُت  29دارسُت ينتمون إىل 
 لتعلم العربية كما ورد يف البحث )زلمد كامل الناقة(

                                                             
46

     144البٌكالسً. ص   الصدلً أبى أًىاز , سٍكىلىجٍت التعلن    عبدٍ الحمٍس الفمٍس إلى زبَ الجلٍل إبي تسهر      
47

 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, hlm. 11 
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 رغبة يف دراسة الدين اإلسالميال -1
 الرغبة يف فهم تفسَت القرآن الكرمي باللغة العربية -2
 الرغبة يف قراءة القرآن الكرمي -3
 الرغبة يف دراسة احلديث النبوي و سَتة الرسول -4
 الرغبة يف نشر الدعوة اإلسالمية -5
 الرغبة يف أن يكون إسالم الفرد إسالما حسنا -6
 اإلسالميةالرغبة يف دراسة التاريخ  -7
 الرغبة يف حفظ القرآن الكرمي -8
 الرغبة يف حفظ الثقافة العربية -9

 الرغبة يف قراءة الكتاب العريب -10
 الرغبة يف تدريس العربية و نشرىا -11
 الرغبة يف تعلمها ألهنا لغة الدين اإلسالمية -12
 الرغبة يف تعلمها ألهنا مجيلة و عظيمة -13
 الرغبة يف زيادة ادلعرفة باللغة العربية -14
 يف قراءة الصحف العربيةالرغبة  -15
 الرغبة يف العمل بالوعظ و اإلرشاد -16
 الرغبة يف مواصلة الدراسة و التخصص يف علوم اللغة -17
 الرغبة يف دراسة الشعوب العربية وثقافتها -18
 الرغبة يف احلصول على شهادة ادلعهد لاللتحاق باجلامعة -19
 الرغبة يف تعلمها ألن تعلمها مبوطن الدارس يزداد -20
 مها ألهنا متطلب أساسي لاللتحاق باجلامعةالرغبة يف تعل -21
 الرغبة يف تعلمها كلغة عالية -22
 الرغبة يف تعلمها حبا يف تعلم اللغات األجنبية -23
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 الرغبة يف التحدث هبا مع األصدقاء -24
 الرغبة يف اإلستماع إىل برامج اإلذاعة العربية -25
 االستجابة لنصائح األساتذة -26
 .48الرغبة يف معرفة أكثر حول البالد العربية -27
 
 وظيفة الدوافع عند التعلم . ث

الدوافع يتأثر يف حاصلة عملية التعلم والتعليم تأثَتا ىاما ألن للطالب دوافعا  
 عظيما يف التعلم. وأما وظائف الدوافع عند أومار محالك فمنها :

 . للتشجيع على أداء العمل ألنو غَت زلصول عليو بعدم الدوافع۱
 كمثل التعلم والعمل.

 يتوظف يف ادلثَت أى لتجاه العمل على حصول اذلدف. الدوافع 2
 ادلرجو.

 . الدوافع يتوظف للمحرك أى حملرك سلوك ادلرء. وتردد الدوافع3
 49.يعُت سرعة أداء العمل

 وأما وظائف الدوافع عند سايودية و رضوان فهي تتكون من ثالث وظائف منها :
 . لتشجيع التالميذ يف أداء العمل۱
 العمل. لتعيُت جتاه 2
 50.. الدوافع يتوظف النتخاب أنواع األعمال وأنشطة ادلرء3
 

                                                             
48

م   1989األستاذ الدكتىز زشدي أحود طعٍوت , تعلن العسبٍت لغٍس الٌاطمٍي بها , عوٍد كلٍت التسبٍت , جاهعت الوصىزة , هصس ,  

 83ٍ . ص.  1411
49

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2119), hlm. 

161 
51

  Ridwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2111),hlm. 211 
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اخلالصة من تلك الرأي أن وظيفة الدوافع ىى كادلتحركة و كالغاية العمل الذي  
 .يستعمل ادلرء للحصول على اذلدف ادلطلوب

 
 كيفيات بعثة دوافع تعلم التالميذ . ج

 دوافع تعلم التالميذ منها: يقدر ادلدرس على استخدم عدة الكيفيات لبعث        
 .بعطاء النتيجة، وكل تالميذ يريد أن يعرف حاصلة عملو.1
 .ادلدح. ميدح ادلدرس التالميذ الناجح على عملو.۲
 .اذلدية. وىذه اذلدية أعطاىا ادلدرس لتالميذ يف زلدودات خاصة. 3
 .العمل اجلماعي. الدوافع على اسم اجملموعة.4
 ي أو ادلنافسة تعطى الدوافع اإلجتماعي.ادلنافسة. العمل اجلماع5

 للتالميذ.
 .التمشى. ىذه الكيفية تستطيع أن حتث دوافع تعلم التالميذ ألهنم6

 على اخلربة ادلباشرة والنافعة من ىذا النشاط. حيصل
 . مشاىدة الفيلم الًتبوي ألن معرض الفيلم أو مضمون الفيلم جيذب7

 51.اإلىتمام ورغبة التالميذ يف التعلم
الدوافع الداخلي ضروري لدى التالميذ وبالرغم على ذلك أن الدوافع غَت  

مبعوث دائما. وجيب على ادلدرس أن حيث الدوافع اخلارجي يف نفس التالميذ ليكونوا 
 .ناجحُت يف التعلم

و الدوافع وجهة رئيسية لنجاح التعلم. ولذا ينبغي أن يكون الدوافع متعلما  
 الكيفيات لبعثة دوافع تعلم التالميذلتنميتو وتطويره. وأما 

 ذلم فهم واضح عن كيفية عملية التعلم و التعليم (1
 ذلم واعي على التعلم (2

                                                             
51

 Oemar Hamalik, Op.Cit, hal. 166-168 
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 التناسب بُت ىدف التعلم حباجة التالميذ من خالل االرتباط وادلوافقة (3
 اللمس اللطيف (4
 إعطاء ادلكافأة (5
 ادلدح واالحًتام (6
 يعرف التالميذ نتيجة تعلمهم (7
 التعلم السليمةوجود جو مناقسة  (8
 استغدام عدة الواسائل عند عملية التعلم و التعليم (9

 استغدام عدة الطرق عند عملية التعلم و التعليم (10
 للمدرس كفاءة كافية ولو صفة مزاحة (11
 52بيئة ادلدرسة السليمة. (12

ىناك كيفيات أخرى لبعثة الدفع نتها عرض عملية التعليم ادلتنوعة، تكرار  
الل تقدي األسئلة إىل الطالب، جتهيز الفرصة للطالب على ادلعلومات، ادلثَت من خ

تعبَت حاجة تعلمهم. إذا وجد الطالب عملية التعليم ادلناسبة حبوائجهم تًتقى رغباهتم 
 53يف التعلم.

 
 ادلفهوم االجرائي ب.  

 ( قدرة ادلدرس يف استخدام أسلوب التعليم1

 احلاجةمدرس اللغة العربية قادر على تنويع صوتو حسب  .1
 تصال بالنظر مع التالميذمدرس اللغة العربية ميكن أن جيعل اال .2
أن االختالف احلركة يف كل عضوا اجلسد كحركة  مدرس اللغة العربية ميكن .3

 الرأس أو اجلسم
                                                             

52
 Nunung Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung : PT 

Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2111), hlm. 28 
53

 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, Log.Cit, hlm. 12 
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 مدرس اللغة العربية ينوّع موقفو يف االفصل .4
 54االىتمام التالميذ الشيء ادلهم.لًتكيز مدرس اللغة العربية قادر  .5
 
 ( خصائص دوافع تعلم التالميذ2 

 ال يتأخرون أن يدخولُت الفصل . التالميذ.  ۱
 ذلم الدفاتَت ادلواد الىت شرحها ادلدرس. التالميذ. ۲
 جييبون عن األسئلة ادلتعلقة بادلادة ادلدرسة الىت فيقدمها التالميذ. 3

 . ادلدرس إليهم
 يقدمون األسئلة عن ادلادة الىت مل يفهموىا.  التالميذ. 4
 حيملون كتبهم العربية. التالميذ.  5
 55يستعدون للتعلم اللغة العربية داخل الفصل الدراسي. التالميذ. 7
 
 الدراسة السابقة . ح

الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة إلبتعاد التقليد عن كتابة علمية   
قد قامت مبثل ىذه البحث من الطالبة من  .هبا الباحثةولتأكيد البحث الذى قامت 

. تبحث عن  إرتباط بُت تطبيق التنوع 2012قسم تعليم اللغة العربية, و ىي سونريت,
التعليمى و نشط تعلم الطالبات يف تدريس اللغة العربية يف ادلدرسة العالية ديٍت فًتى 

 بابكنبارو.
 
 

                                                             
43 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar ( Jakarta, Rineka 

Cipta, Edisi Revisi, 2111), hlm . 169 
44 Dale H. Schunk, Paul R.Pintrich, Judith L. Meece, Motivasi dalam Pendidikan: Teori, 

Penelitian dan Aplikasi, Edisi ketiga (judul asli: Motivation in Education: Theory, Research, and 
Applications, Third Edition), (Jakarta, PT Indeks, 1101), hlm. 1 
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 د. اإلفًتاضات البحث وفرضياتو

 اضات البحث. افًت 1
 (. دوافع تعلم التالميذ سلتلف.۱
 (. دوافع تعلم التالميذ تؤثر عليو عدة العوامل.۲
 (. أساليب التعليم ادلستخدمة لًتقية دوافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ سلتلفة.3
 
 . الفرضيات البحث2

 أسلوب التعليم. ف: باستخدامإذا وجود ترقية دوافع تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  
Ha:  قدرة ادلدرس يف استخدام أسلوب التعليم يف تعليم اللغة العربية تأثر على ترقية

 التالميذدوافع التعلم لدى 
Ho:  قدرة ادلدرس يف استخدام أسلوب التعليم يف تعليم اللغة العربية ال تأثر على ترقية

 التالميذ.دوافع التعلم لدى 
 
 
 
 
 

 


