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 الفصل الثاني
 اإلطار نظري

 المفهوم النظري . أ
 إستراتيجية .1

اإلسًتاتيجي مكون اخلطوة اإلجرائية ادلزورة حلل ادلشكلة أو احلصول على 
واإلسًتاتيجي ظلوذج سلطط ومقر ألداء العمل بالوعي. واإلسًتاتيجي  1ىدف التعلم.

 2ػلتوى على اذلدف، العامل، ادلضمون، العملية والتسهيالت ادلؤيدة.
اإلسًتاتيجية ىي رلموعة من قرارات يتخذىا ادلعلم, وتنعكس تلك القرارات يف 
أظلاط من األفعال يؤديها ادلعلم والطالب يف ادلوقة التعليمى, و العالقة بُت األىداف 

 3التعليمية واإلسًتاتيجية على اساس أهنا أنسب لتحقيق األىداف .
خددم ألخذ النجاح للوصول إىل ومن البيان السابق يعرف أن اإلسًتاتيجي تست

األىداف ادلقررة.ومعٌت اإلسًتاتيجية يف البيئة االًتبوية تفهم كالتخطيط الذى يشتمل 
على مكونة األنشطة ادلخططة للحصول على أىداف الًتبية اخلاصة. وأما 
اإلسًتاتيجية ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو إسًتاتيجية يلعبها مدرس. نقل ججٍت 

"Gagne  كتاب إسًتاتيجية تعليم اللغة, إذا تربط اإلسًتاتيجية بالتعليم " يف
فاإلسًتاتيجية حتصل على ترقية مهارة الطالب يف التفكَت و حل ادلشكلة و اختاذ 

 4القرار و استخراج األفكار الرئيسية شلا يستمعون إليها و شلا قرؤىا يف الكتاب.
 إستراتيجية التعليمية .2

كار و اإلجراءات اليت يسخدمها الطالب إلكمال إسًتاتيجية التعلم ىي األف
تعلم. وضلن نتعلم مجيعا أن ادلعلمُت اجليدين يستخدمها العديد من اسًتاجتيات 
التدريس دلساعدة الطالب على التعلم, و يستخدمون االستبصار لتقدمي افكار 
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جديدة, وجب انتباه الطالب البماشر إىل عناصر ىامة, وتنشيط معارف الطالب 
 5ساسية قبل إدخال مفهوم.األ

إن اإلسًتاتيجية التعلمية طرائق أو أساليب تنظيم ادلادة و تعليمها يف عملية 
ومفهم  6التعليم مبستخدمة أنواع مصادر ادلادة ادلدرسية حىت يكون التعليم فعاليا.

اإلسًتاجتية التعليمية أوسع من الطريقة و التقٍت, و معٌت ىذا أن الطريقة و األساليب 
 7)أي تقٍت( جزء من اإلسًتاجتية التعلمية.

 8ؽلكن استخدام السًتاتيجية التعليم  النشط لتحفيز التالميذ ادلشاركة عرب :
 التفكَت بشكل ناقد وإبداعى مبتكر .1
 التحدث مع شريك أو يف رلموعة صغَتة .2
 التعبَت عن األفكار بأنشطة خطية .3
 واجلدال وادلناقشةاستكشاف ادلواقف الشخصية والقيم عرب ادلناظرات  .4
 التأمل بالعملية التعلمية .5

 إستراتيجية التعليم اللغة العربية .3
إسًتاتيجية التعليم اللغة العربية ىي سعى ادلدرس الذى يعملو يف عملية التعليم 

 9ادلمتع و الفعال و الكفي، حىت التالميذ اللغة العربية وال يعًتهبا صعبا و شلال.
 إستراتيجية صحيح أو خطأ .4
 أستراتيجية صحيح أو خطأ مفهم ( أ

التعلم النشط ىو كل أشكال التعلم اليت تسمح للتالميذ بلعب دور نشط يف 
عملية التعلم نفسها يف شكل تفاعل بُت التالميذ والتالميذ مع ادلدربُت يف عملية 

 10التعلم.
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 0202عبد الحميد شاهن حسن : المتقدمت استراتيجيات التدريس, 

1
 Darmansya,Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, Jakarta: Bumi 

Aksara,0212,hlm.11 
1
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Malang : UIN Malang 

Press,0211,hlm.12 
8
 7, ص.0200، اليونسكون ، استراتيجيات التعلم النشطبسما فاعور،  

9
 Syaiful Mustofa,Op.Cit.,h,13 



9 
 

 مزايا التعلم النشط
 التالميذ بدوافع ألنو أسهل التعلم بينما تستمتع هبا. .1
 بيئة ىادئة، ألنو مت قبول التجارب والفشل.ػلدث يف  .2
 ادلشاركة من مجيع الفئات .3
 كل شخص مسؤول عن تعلمهم .4
 يقود التفكَت االستقرائى .5

واحدة من إسًتاتيجية التعلم اليت ؽلكن استخدامها ىو صحيح أو خطئة 
.فقازيٌت، التعلم عن صحيح أو خطأ ىو نشاط التعاونية الىت ؽلكن أن جتلب التالميذ 

 11االطلراط وتبادل ادلعرفة والتعلم مباشرة.على 
وأما اخلطوات تنفيذ عملية التعليم باستخدام إسًتاتيجية صحيح أو خطأ فهي 

 فيما يلى:
تقدمي قائمة من البيانات اليت تتعلق بادلادة الدرس، نصف البيانات صحيح  (1

ونصف بيان خطأ. أكتب كل بيان على ورقة سلتلفة. تأكد من أن البيان الذي 
 أدىل بو وفقا لعدد من التالميذ موجود.

إعطاء كل التالميذ ورقة واحدة، مث التالميذ منهم حتديد أي بيان غَت صحيح أو  (2
 خطأ. شرح لتالميذ اليت ىي حرة يف الستخدام أى طريقة لتحديد اإلجابة.

إذا كان يتم االتنهاء من ىذه العملية، قراءة كل بيان وطرح إجابات من الفصل.  (3
 ت البيان صحيح أو خاطأإذا كان

إعطاء ردودا  الفعل إجابة. ينقل كيف التالميذ العمل ىو العمل معا يف القيام  (4
 بادلهمة.
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التأكيد على أن العمل من نفس اجملموعة إغلابية سوف تكون مفيدة جدا  (5
 12الفصل ألنو ىو أسلوب التعلم النشط.

مائة خطوة نشاط مث يشرح سلربمان يف كتابو الذي موضوعة "النشاط التعلمي 
التالميذ")اجلزء ادلراجعي( أهنا توجد عدة اخلطوات اليت ؽلكن تطبيقها يف إسًتاجتيا 

 الصواب واخلطاء كمايلي:
تضع ادلدرسة قائمة األسئلة ادلناسبة مبواد الدرس اليت فيها الصواب  (1

واخلطاء.األسئلة مكتوبة يف البطاقات الشخصية لتالميذىا منفردين منقطعة. مث 
  ادلدرسة رلموعة األسئلة مناسبة بتالميذىا.تعُت

 توزيع بطاقة واحدة لكل التالميذ.  (2
قل على التالميذ أن البعثة لتحديد البطاقة اليت تتضمن حيث البيان صحيح أو  (3

 خطأ. شرح أحرار يف اختيار الطريقة اليت ترغب يف إدتام ىذه ادلهمة.
ءة نسأل اراء التالميذ حول عند التالميذ االنتهاء من أمر كل بطاقة يتم قرا (4

 صحيح أو خطأ من البيان.
إعطاء ردود الفعل على كل بطاقة. وتسجيل التالميذ طرق يف  العمل معا من  (5

 أجل إكمال ادلهمة
تبُت أن يف ىذا الدرس يتطلب مهارات فريق من اإلغلابية ألن يظهر أنشطة  (6

 13التعلم النشطة.
 الفيام بو يف ىذا التعلم.ىنا العديد من االختالفات الىت ؽلكن 

قبل بدء النشاط. االستيالء على بعض التالميذ أن يكونوا مراقبُت. نطلب  . أ
 من تقدمي مالحظات حول نوعية العمل اجلماعي اليت وقعت
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بدال من الواقعية بيان تقدمي قائمة من اآلراء ووضع كل رأي على بطاقة  . ب
ة لتحقيق توافق يف الفهرس. حصة البطاقات واطلب من ااتالميذ يف زلاول

 اآلراء حول رد فعل الرأي. نطلب منهم احًتام رأي صديقو.
 صحيح أو خطأمزايا وعيوب إستراتيجية   ( ب

 مزايا إسًتاتيجية صحيح أو خطأ ىي:  (1
 إسًتاتيجية صحيح أو خطأ ؽلكن أن ختلق التالميذ أكثر نشاطا يف التعلم .1
 تدريب التالميذ على التعبَت عن رأيهم .2
 التالميذ على تقدير آراء الناس اآلخرينتدريب  .3
 فإنو ؽلكن تعزيز فريق التعاون .4
 ؽلكن أن ختلق التالميذ وتبادل ادلعرفة .5
 عيوب إسًتاتيجية صحيح أو خطأ ىي: (2
 يستغرق وقتا طويال لقضاء كل بيان .1
 فمن الصعب تقدمي قائمة من البيانات الفعلية والواقعية .2

 دافع التعليم .5
 مفهوم دافع التعلم . أ

 14والدافع تغيَت طاقة ادلرء الذى اظتهر من إجرائتو للحصول على اذلدف.
والتعلم زلاولة التغيَت أى تغيَت  15التعليم ىو عملية ؽلاسرىا الفرد لتغيَت سلوكو.

السلوك من حيث أهنا حاصلة ادلعاملة ببيئة التالميذ لتوفَت حاجة ادلعيشة. والتعلم ما 
لسلوك اجلديد كليا من حيث أنو حاصلة خربة الفرد قام بو الفرد للحصول على تغيَت ا

 16عند التفاعل ببيئتو.
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الدافع عند مسنور مبا نقلو محداين قوة أو إجراءة تشجع ادلرء ألداء العمل. و  
يعمل ادلرء عمال بوجود الدافع اخلارجي ولكن أكثر الدافع يف نفس التالميذ دافع 

 17تعلق باحلالة اخلارجية.داخلي حىت يتشجعون للعمل ادلتواصل بعدم ادل
تغيَت الطاقة يف نفس ادلرء ادلتسمة بوجود  Mr. Donaldوالدافع عند 

 الشعور. ومن البيان السابق أن الدافع ػلتوى على ثالثة العناصر الضرورية.
الدافع أساس حدوث تغيَت الطاقة يف نفس ادلرء. وتطوير الدافع ينتج تغيَتات   (1

ادلتضمن يف نفس   Neurophysiologicalالطاقة يف نظام عملية 
اإلنسان ألهنا مرتبطة بتغيَت اإلنسان ) والرغم أن ذلك التغيَت من داخل نفس 

 اإلنسان(، ادلظهر ادلتعلق بأنشطة جسم اإلنسان.
وذلك الدافع متسم بوجود الشعور ونشاط ادلرء. والدافع يرتبط بروحية  (2

 اإلنسان والوجدان
دف ادلطلوب، حقيقة أن الدافع صادر من نفس والدافع مًتقي  بوجود اذل (3

اإلنسان ولكن إصداره تؤيده العوامل األخرى يعٌت اذلدف ألن ىذا اذلدف 
 18يرتبط باحلاجة.

الدافع عند مادي وينا حالة داخلية وخارجية تؤثر احلماسة ألداء العمل. 
 19.والدافع طاقة زلركة وموجهة ومقوية السلوك. والدافع موجو ومقوي السلوك

والدافع عند س. ناسوطيون ما ؼلًتع احلالة من حيث أن التالميذ يعملون عمال 
بو. واتضح لنا أن أعلية الشيئ الذى يواجهو ادلدرس عند التعليم ما يتعلق بًتقية دافع 

 20تعلم التالميذ ألن صلاح التعليم يؤثر الدافع.
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 أنواع الدافع .أ 
الدافع  الداخلي. وىذا الدافع طبيعي من داخل نفس التالميذ على حسب وعي  (1

الداخلي اظتهر من الدؤوب عند  النفس الصادرة من القلب العميق. وأثر الدافع 
 أداء الواجبات ألهنم ػلتاجون إليها وػلرصون على حصول ىدف التعلم.

من نفس التالميذ   الدافع اخلارجي. ىذا الدافع صادر بسبب العوامل اخلارجية (2
كسماع نصائح ادلدرس، ادلكافأة، ادلنافسة السليمة بُت التالميذ بعضهم بعضا، 
العقاب وغَت ذلك. والدافع اخلارجي ليس علة حقيقية ألداء التعلم بل اذلدف 

 ادلطلوب من عملية التعلم احلصول على ىدف يقع يف خارج عملية التعلم.
بينهما بل الدافع اخلارجي حبث الدافع  الدافع الداخلي واخلارجي متكامالن

 ىناك مصاعب يشعر هبا ادلدرس عند القيام بدافع التالميذ منها : 21الداخلي.
 كثَت من ادلدرسُت مل يفهموا ما يتعلق بالدافع فهما تاما  (1
الدافع فردي. ادلثال، عندما قام الفردان فاكثر بنفس النشاط فلهما دافع  (2

 يمة.سلتلف بل متعارض من حيث الق
ليست ىناك ألة أو طريقة أو تقنية خاصلة  لدافع التالميذ من خالل نفس  (3

 22الكيفية بنفس احلاصلة.
 وأما وظالف الدافع فهي قيما يلى:

 لًتقية احلماسة ومساعلة التالميذ واحلفاظ على الرغبة  يف العمل (1
 للًتكيز على اىتمام التالميذ بالواجبات ادلتعلقة بنجاح حاصلة  التعلم (2
 دلساعدة توفَت احلاصلة على مدة قصَتة وطويلة. (3

 و ظيفة الدافع عند التعلم .ب 
والدافع يتأثر يف حاصلة عملية التعلم والتعليم تأثَتا ىاما ألن للتالميذ دافعا 

 عظيما يف التعلم.
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 وأما وظائف الدافع عند سايوديو ورضوان فهي تتكون من ثالث وظائف منها :
 العمللتشجيع التالميذ يف أداء  (1
 لتعيُت جتاه العمل (2
   23الدافع يتوظف ال نتخاب أنواع األعمال وأنشطة ادلرء (3

 وأما وظائف الدافع عند أومار محالك فمنها:
للتشجيع على أداء العمل ألنو غَت زلصول عليو بعدم الدافع كمثل التعلم  (1

 والعمل.
 الدافع يتوظف يف ادلثَت أى لتجاء العمل على حصول اذلدف ادلرجو (2
فع يتوظف للمحرك أى حملرك سلوك ادلرء. وتردد الدافع يعُت سرعة أداء الدا (3

 24العمل.
والدافع يتوظف لتشجيع أداء العمل. ودافع التعلم يعُت صلاح تعلم ادلرء ألنو 

 يعُت احملاوالت ادلنفذة باجلد للحصول على اذلدف ادلطلوب.)أومار محالك(.
 كيفية بعثة الدافع .ج 

ح التعلم. ولذا ينبغى أن يكون الدافع متعلما لتنميتو والدافع وجهة رئيسية لنجا 
 وتطويره. وأما الكيفيات لبعثة دافع تعلم التالميذ.

 ذلم فهم واضح عن كيفية عملية التعلم والتليم .1
 ذلم واعي على التعلم .2
 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
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 وجود جو منافسة التعلم السليمة  .8
 استخدام عدة الوسائل عند عملية التعلم والتعليم  .9

 استخدام عدة الطرق عند عملية التعلم والتعليم  .10
 للمدرس كفاءة كافية ولو صفة مزاحة .11
 25بية ادلدرسة السليمة .12

الدافع منها عرض عملية التعليم ادلتنوعة، تكرار  لبعثة ىناك كيفيات أخرى
ادلعلومات، ادلثَت من خالل تقدمي األسئلة إىل التالميذ، جتهيز الفرصة للتالميذ على 

ادلناسبة حبوائجهم تًتقى   تعبَت حاجة تعلمهم. إذا وجد التالميذ عملية التعليم
 26رغباهتم يف التعلم.

 دئ الدافع فيما يلى:ينبغى على ادلدرس أن هبتم مببا
الداخلية واخلارجية  يف نفس  دافع تعلم كل تلميذ سلتلف على حسب تأئَت البيئة (1

 التالميذ
خَتة عملية التعلم ادلاضية.  واالرتباط بُت اخلربة ادلاضية باخلربة اجلديدة ألن   (2

 اخلَتة اجلديدة تساعد تنمية دافع تعلم التالميذ
 ادلدح والعقاب دافع تعلم التالميذ متطور بوجود (3
 الدافع الداخلِت أحسن من الدافع اخلارجي، وبالرغم أهنما متكامالن (4
 والدافع لدى التالميذ يتأثر يف ترقية دافع  التالميذ األخرين (5
 دافع تعلم التالميذ متطور بوجود بوضوح اذلدف ادلطلوب (6
 دافع التعلم متطور بوجود استخدام عدة الطرق (7
 التالميذ تتأثر يف ترقية دافع تعلمهم وائجادلادة الدراسية ادلناسبة حب (8
 الدافع التام يكمل الطاقة ومنجز تعلم التالميذ (9
 وأناين التالميذ يعرقل الدافح وينقص منجز تعلم التالميذ (10
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 واالرتفاع أو ختفيض الدافع يتأثر يف محاسة تعلم التالميذ (11
 27عة وادلرػلة.الدافع العظيم يتأثر يف عملية التعلم الفعالة، ادلبتكرة وادلخًت  (12
 خصائص دافع التعلم .د 

 وأما خصائص دافع التعلم عند ساردؽلان فهي فيما يلى
 الدؤوب يف أداء الواجبة ) العمل ادلتواصل( (1
 الدؤوب يف حل الصعوبة (2
 عدم التيئس (3
 التمسك بالرأي (4
 ادلسرور بأداء العمل (5
 28التمسك باالعتقاد. (6

نظرية الدافع ومقباسها" وأما مؤشرات الدافع عند علزة ب. أونو يف كتابو " 
 فهى فيما يلى:

 وجود الرغبة واإلرادة يف النجاح (1
 وجود التشجيع واحلاجة إىل لتعلم (2
 وجود الرجاء واآلمال يف ادلستقبل (3
 وجود ادلكافأة يف عملية التعلم (4
 وجود األنشطة اجلذابة عند عملية  التعلم (5
  29ا.وجود البيئة ادلرتاحة من حيث يستطيع التالميذ أن يتعلموا هب (6

وأما مؤشرات الدافع عند نانا سوجانا يف كتابو " تقومي حاصلة التعلم والتعلم" 
 فهي فيما يلى:

 االستجابة على مثَت ادلدرس (1
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 30ادلسرور واالكتفاء على أداء الواجية. (2
والدافع يستطيع أن يشجع التالميذ إلتباع عملية التعلم حقا أى بالعمل  

 ادلتوجو للحصول على ىدف التعلم.
 لعالقة بين إستراتيجي بدافعا . ب

يستخدم ادلدرس اإلسًتاتيجية ادلناسبة يف تعليم ليحصل أىدافيو. عكسو كان 
تعليم سكون مشكلة التالميذ حينما شعرىم بالسابئة. لذالك يلزم على ادلدرس 

 ليستعد إسًتاتيجية يستطيع هبا جعل التعلم مرػلا، زلبا و ترقية دافع لدى التالميذ.
ث الباحثة تستخدم إسًتاتيجية بطاقة متوافقة مفهرسة. ىذا يف ىذا البح

 إسًتاتيجي سكون التالميذ مرػلا يف تعلم.
إسًتاتيجي مرػلا ىو إسًتاتيجي الذي يرفع وغربة التالميذ يف التعليم باإستخدام 
ادلادة جتاذب والوسائل وغَتىا، باستخدم إسًتاتيجي اإلزاحة، بطاقة متوافقة مفهرسة، 

 31ىا حىت ؽللك التالميذ رغبة عظيمة و يكون التالميذ دافعية يف التعليم.فكاىة وغَت 
إذا إسًتاتيجية بطاقة متوافقة مفهرسة احدى إسًتاتيجية مرػلا لدى التالميذ 

 ولًتقية دافع لدى التالميذ خصوصا يف تعلم اللغة العربية. 
 المفهوم اإلجرائي . ب

موضوع  ىذا البحث تأثَت استخدام إسًتاتيجية صحيح أو خطأ يف دافع تعلم 
  xاللغة العربية لدى التالميذ يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل بكنبارو. وأما متغَت 

 يف ىذا البحث دافع التعلم. yيف البحث إسًتاتيجية صحيح أو خطأ و متغَت 
 إسًتاتيجية صحيح أو خطأ .1

يف ىذا البحث وىي تؤثر على دافع تعلم اللغة  xتيجية متغَت وىذه اإلسًتا
 العربية لدى التالميذ.

                                                           
32

 Nana Sudjana,Penelitian Hasil Belajar Mengajar,(Bandung:Remaja 

Rosdakarya,0229),h.11 
31

 Darmansyah, Op.Cit.,h. 03-00  



08 
 

وأما خطوات تنفيذ عملية التعلم والتعليم باستخدام إسًتاتيجية صحيح أو 
 خطأ فكما يأيت:

 تقدم ادلعلمة أىداف التعليم و فوائدىا يف احلياة اليومية معا (1
 يم اللغة العربيةتعطي ادلعلمة الدوافع على التالميذ تعل (2
تشرح ادلعلمة  تركيب درس مثل إستعمال حرف اجلر أو اجلملة اإلمسية  (3

 أو اجلملة الفعلية  
تضع ادلعلمة قائمة األسئلة ادلناسبة مبواد الدرس اليت فيها صحيح أو  (4

خطأ.األسئلة مكتوبة على البطاقات الشخصية لتالميذىا منفردين 
 سئلة مناسبة بتالميذىا.منقطعة. مث تعُت ادلدرسة رلموعة األ

 توزيع بطاقة واحدة لكل التالميذ.  (5
قل على التالميذ أن البعثة لتحديد البطاقة اليت تتضمن حيث البيان  (6

صحيح أو خطأ. شرح أحرار يف اختيار الطريقة اليت ترغب يف إدتام ىذه 
 ادلهمة.

يذ عند التالميذ االنتهاء من أمر كل بطاقة يتم قراءة نسأل اراء التالم (7
 حول صحيح أو خطأ من البيان.

إعطاء ردود الفعل على كل بطاقة. وتسجيل التالميذ طرق يف  العمل  (8
 معا من أجل إكمال ادلهمة

تبُت أن يف ىذا الدرس يتطلب مهارات فريق من اإلغلابية ألن يظهر   (9
 أنشطة التعلم النشطة.

 وأما مؤشرات دافع التعلم فهي فيما يلى: .2
 يف النجاح وجود الرغبة واإلرادة .1
 وجود التشجيع واحلاجة إىل لتعلم .2
 وجود الرجاء واآلمال يف ادلستقبل .3
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 وجود ادلكافأة يف عملية التعلم .4
 وجود األنشطة اجلذابة عند عملية  التعلم .5
 وجود البيئة ادلرتاحة من حيث يستطيع التالميذ أن يتعلموا هبا.  .6

 ج. الدراسة السابقة
ىذا البحث قد قامت بو إلفال روسا حتت موضوع " تأثَت استخدام إسًتاتيحية 
بطاقة متوافقة مفهرسة يف دافع تعلم اللغة العربية لدى التالمية يف ادلدرسة العالية 

. ونيجة حبثها يوجد األثر اذلام عن استخدم  2016بكنبارو سنة  1ادلهنية زلمدية 
يوجد األثر  (Index card match )سة بطاقة متوافقة مفهر 1إسًتاتيجية صس

 1اذلام على دوافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ ىف ادلدرسة العالية ادلهنية زلمدية 
   1ودرجة داللة % 5ىف درجة داللة % Ttأكرب من  Toبكنبارو. ىذه بظهور 

قية والدراسة السابقة الثالثة فهي البحث قام بو فيٍت سفيانيت حتت ادلوضوع " تر 
 Teka-teki silangدافع تعلم اللغة الربية يف ادلكتبة بإستخدام وسيلة " 

(TTS) سورابايا".  23زلمدية " لدى التالميذ الفصل اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدائية
يكون فعاال لًتقية دافع تعلم  "Teka-teki silang (TTS)إستخدام وسيلة "

 23زلمدية اإلبتدائية ل اخلامس يف ادلدرسة اللغة الربية يف ادلكتبة لدى التالميذ الفص
 سورابايا. نظر الباحث أن ظهر التالميذ نشط العوامل و احلماسة يف التعليمهم.

والبحث الذى يبحث عنو الباحث حتت ادلوضوع " تأثَت استخدام إسًتاتيجية 
ادلدرسة ادلتوسطة صحيح أو خطأ على دافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف 

األوىل بكنبارو" وأما فرق بُت األحباث ادلوجود و ىذا البحث سالمية احلكومية اإل
يعٍت يركر الباحث يف إسًتاتيجية صحيح أو خطأ على دافع تعلم اللغة العربية يف 

 األوىل بكنبارو. ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 االفتراضات والفروض . د

 االفًتاض األساسي (1
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إسًتاتيجية صحيح أو خطأ يتأثر على دافع التعلم اللغة العربية لدى 
 األوىل بكنبارو.ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية التالميذ يف 

 الفرض  (2
Ha  يوجد تأثَت اذلام استخدام إسًتاتيجية صحيح أو خطأ على دافع :

وسطة ادلدرسة ادلتالتعلم اللغة العربية لدى التالميذ الصف األول يف 
 األوىل بكنبارو.اإلسالمية احلكومية 

Ho  ال يوجد تأثَت اذلام استخدام إسًتاتيجية صحيح أو خطأ على دافع  :
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية التعلم اللغة العربية لدى التالميذ الصف األول يف 

 األوىل بكنبارواحلكومية 
 


