
  العربية اللّغة ىف إجنازهم على وتأثريها الصرف تعلّم ىف التالميذ دوافع

 )شربون جافورا أستانا اهلدى نور معهد يف احلالة دراسة(

  

  الرسالة

  الشروط من شرط الستيفاء مقدمة

  إسالم فننديدكان شرجانا درجة على للحصول

  العربية اللغة قسم يف التربية كلية يف

  
   

 

  
 

  

  

  : رتبها

  سوكيانطا إيطا

 ٠٦٤٢٠٣٦٤:  التسجيل رقم

  

  شربون احلكومية اإلسالمية جايت نور شيخ جامعة

٢٠١٢  



  اإلختصار
  

 العربية اللّغة ىف إجنازهم على وتأثريها الصرف تعلّم ىف الميذالت دوافع  :  سوكيانطا إيطا

 )شربون جافورا أستانا اهلدى نور معهد يف احلالة دراسة(
  

 فيها والطالب شربون، يف اإلسالمية املعاهد من احدى شربون جافورا أستانا اهلدى نور معهد

. كبرية دوافع وهلم التصريفية األمثيلة هى ستخدمامل والكتاب التحفيظ بطريقة العربية اللغة يف الصرف يتعلمون

 ىف الغوية املهارة على هلم القدرة ولكن الصرف علم ىف ماهرون هم الكتاب ذلك أكثرهم حبفظ هذا ويتوضح

  .العربية اللغة درس

 يف إجنازهم على والوقوف الصرف تعلم يف التالميذ دوافع على الوقوف اىل البحث هذا ويهدف

 .فيه إجنازهم على الصرف تعلم يف التالميذ دوافع تأثري على الوقوف ذلكوك الصرف تعلم

 الىت العلوم أهم من الصرف بأنّ التفكرية األساس الكاتب إستخدم األهداف اىل وللوصول

 التعلم يف الكبرية الدوافع ميلكوا أن من للتالميذ البد العلم هذا لتعمق والطريقة. العربية اللغة لفهم املستخدمة

  .فيه النجاح اىل يؤدى ما عمل اىل الدوافع أنّ املعروف نأل

 حبث املعهد ذا الواقعية األحوال وملعرفة. التفتيش طريقة فهي الرسالة هذه يف البحث طريقة وأما

 املباشرة املالحظة بطريقة البيانات جلمع املوجودة احلقائق عن باملوضوع املتعلق النظريات عن الرسالة الكاتب

  .اإلستفتاء ونشر الشخصية ةومقابل

أن دوافع التالميذ ىف تعلم الصرف مبعهد نور اهلدى مبوجنول أستنا جافورى . واحلقائق احملصولية هي

مبعىن % ٧٦ -%٥٦وهي تقع بني نتيجة % ٦٠,٢شربون مؤسسا من االستبيانات ىف النتيجة املئوية يعىن 

نور اهلدى موجنول أستانا جافورى شربون ىف تعلم اللغة  أن إجناز التالميذ ىف تعلم الصرف ىف معهد. مقبولة

العربية، أكثر من الطالب فيها جاءوا من املدارس املختلفة قبل إىل هذه املدرسة وفيه جيد الباحث اجنازهم ىف 

من البيانات املوجودة، أنّ تأثري دوافع . ٧-٦ألا تقع بني نتيجة .يعىن هم ينالون نتيجة جيد ٦,٢تعلم الصرف

التالميذ ىف تعلم الصرف على إجنازهم يف معهد نور اهلدى موجنول أستانا جافورى شربون  دالىل، ألنّ هناك 

عالقة بني دوافع التالميذ ىف تعلم الصرف وإجنازهم فيه مبعهد نور اهلدى موجنول أستانا جافورى شربون ، ألن 

 )٠,٩٩ (Fhitung ≥ )٧،٧٢ (Ftabel وأما التأثري بني دوافع التالميذ ىف .   دالىل، وهذا دليل أنّ هناك تأثري

هذا مبعىن أنّ هناك % ٩٩,٤تعلم الصرف على إجنازهم يف معهد نور اهلدى موجنول أستانا جافورى شربون   

املتوسطة اإلسالمية  العوامل األخرى تؤثر على دوافع طالب الفصل ىف تعلم اللغة العربية مبدرسة نور اهلدى

تلك العوامل املتعلقة ا فهي ذكائهم  وميوهلم  واالسرة % ٠,٩٩١ورى شربون قدر  موجنول أستانا جاف

  .واتمع   وغري ذلك



الشكر كلمة  

 

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

 احلق ودين باهلدى رسوله أرسل الذى العاملني رب هللا احلمد    

 الصالة. املنافقون كرهولو الكافرون ولوكره هكلّ يندال على ليظهره

 لهآ وعلى والسالم عليه اهللا صلى مدحم وشفيعنا حبيبنا على والسالم

  . القيامة يوم إىل بإحسان تبعهم ومن وأصحابه

   ةاملناقش إجناز على الكاتب استطاع ومعونته قهيوتوف اهللا دايةو 

 اللغة تعليم بقسم إسالم فنديديكان سرجان درجة على للحصول

  .شربون احلكومية اإلسالمية نورجاتى شيخ جبامعة التربية كلية العربية

 كانو املشكالت عدة الكاتب وجدها الرسالة ذهه كتابة وىف   

 باملساعدات تفضيل من املناسبة ههذ ىف تقدمي أن على واجبا الكاتب

 حد بال اجلزيل بالشكر الرسالة هذه إمتام على واإلرشدات واخلدمات

  : إىل له

 رئيس ، املاجستر.خمتار معصوم الدكتور األستاذ ةالفضيل صاحب .١

 .شربون احلكومية اإلسالمية نورجاتى شيخال جامعة

.  املاجستر زهرى، دينال سيف الدكتور األستاذ ةالفضيل صاحب .٢

 احلكومية اإلسالمية جاتى نور شيخ امعةجب التربية كلية عميد

  .شربون



 املاجستر. الدين زين راضية احلاجة ندا الدكتور الفضيلة صاحبة .٣

 .العربية اللغة تعليم قسم رئيسة

 يئ الىت األول املشرف وهو. املاجستر مسرعة، ةالفضيل ةصاحب .٤

الرسالة هذه ةاقشنمل الغالية اأوقا. 

 وهو. املاجستر أرواىن، واوان احلاج الدكتوراندس ةالفضيل صاحب .٥

 .الرسالة هذه ةاقشملن الغالية أوقاته يهيء الذى الثاىن املشرف

. املاجستر. أغ.س رمسان، مامان الدكتوراندس ةالفضيل صاحب .٦

 .وىلاأل متحنامل وهو

. املاجستر اهللا، هداية فشري احلاج الدكتوراندس ةالفضيل صاحب .٧

 .الثاىن متحنامل وهو

 يف ونشاط جهد بكل الباحث ساعدوا قد الذين الكرام الزمالء .٨

  .الرسالة هذه كتابة

 خاصة نافعة الرسالة هذه جيعل أن اهللا من الكاتب يرجو وأخريا    

 والنقصان الرسالة هذه لتتميم القارئني من والنقد نفسه للكاتب

  . الكاتب مسئولية حتت كلها الرسالة هذه ىف دةاملوجو واخلطيئات

  

  م٢٠١٢ يوليو ٢٥ شربون،  
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  األول الباب

 مقـدمـة

  

 البحث خلفية  .أ 

 عبأه حيمل الّذي الزميل إىل حيتاج اإلنسان أنّ عرفنا

 وبني بينه واملصاحبة املعاملة يف املعقدة املسائل أنواع لوجود

 والثقافة واحلكومة واإلقتصادة والزراعة التجارة ىف اآلخرين

 باللّغة إالّ حيصل ال املذكورة الغاية والستيفاء وغريها واحلضارة

  .الوسيلة أساس هي الىت

 لتبادل تستخدم صوتية لرموز إعتباطى نظام هي واللغة

 حممد دكتور( متجانسة لغوية مجاعة أعضاء بني واملشاعر األفكار

  ).١٥: ١٩٨٦ اخلوىل، على

 وبيئته اإلنسان بني الصلة وثيقة اللّغة أنّ ذلك على بناء

 إبراهيم دكتور( حقيقته على اإلنسان اتمع تظاهر فهي

  ).١٣: السنة بدون السامرائى،

 الكرمي القرآن طريق عن انتشرت قد العربية اللّغة

 عد للعبادة تستعخل لغة للمسلمني أنها كما واسعا إنتشارا



 سائر على كبريا تفوقا العربية تفوقت السباب ولـهذا. املسلمني

 لغة هي اصبح وقد. املسلمون ا ونيتكلم كانت الىت اللّغات

 بعد حىت األحوال معظم يف وحدها مكانة وهلا مشتركة آدبية

 عبد رمضان( اليوم حىت العلمية النواحى يف احمللية األداب ظهور

  ).٣٠: ١٩٧٧ التواب،

 عصمة إىل ا تتوصل الىت العلوم هي العربية العلوم

: علما عشرة ةثالث من تتكون وهي اخلطاء عن والقلم اللسان

 واملعاىن والرسم) النحو إسم وجيمعهما( واإلعراب الصرف

 واإلنشاء الشعر وقرض والقواىف والعروض والبديع والبيان

 هي العلوم هذه وأهم. اللّغة ومنت األدب وتاريخ واخلطابة

 ).٨: ١٩٨٧ الغالييىن، مصطفى( واإلعراب الصرف

 م تؤثر لىتا الطالب عند داخلية عاملة هي الدوافع أما

 إىل يصلوا أن الطالب ميكن وال تعلمهم ىف النجاح على كثريا

  )١٦٥: ١٩٤٦ مون،( الدافعية بدون املراد الغرض

 والتعلم التعليم عملية يف التالميذ إجناز أو جناح وملعرفة

 أو اإلختبار يعطيهم أن املدرس على ينبغى الصرف علم يف



 يف التالميذ قدرة ملعرفة عملتست آلة هو اإلختبار ألنّ. اإلمتحان

  ).١٤٩: ١٩٩٥ شاه، حمبني( املدرس أعطاها الىت الدروس نيل

 يتعلمون شربون يف املعاهد من كثري ىف الطالّب

 املستخدم والكتاب التحفيظ طريقة عن العربية اللغة يف الصرف

 حبفظ هذا ويتوضح. كبرية دوافع وهلم التصريفية األمثلة هو غالبا

 القدرة ولكن الصرف علم ىف ماهرون هم الكتاب ذلك أكثرهم

 يتعلمون الذين الطالب ذلك، على ودليل الغوية، املهارة على هلم

 وهلذا. شربون جافورا أستانا موجنول اهلدى نور معهد يف الصرف

 التالميذ دوافع" املوضوع حتت الرسالة هذه ىف الباحث سيبحث

  ".العربية لغةال ىف إجنازهم على وتأثريها الصرف تعلم ىف

 

 البحث فروض  .ب 

 البحث تقرير .١

 البحث ميدان  .أ 

 وهو النفس بعلم متعلق الرسالة هذه يف البحث ميدان

 يف وتأثريها الصرف التعليم اىل التالميذ دوافع عن

 .فيه إجنازهم

 البحث منهاج  .ب 



 هو الرسالة هذه يف الكاتب يستخدمه الّذي املنهاج

  .التفتيش هاجاملن أي الواقعى املنهاج

 البحث نوع  .ج 

 .إمبرييك فهو الرسالة هذه يف البحث نوع وأما

 املسألة حتديد .٢

 واملدخلية واخلارجية الدخلية الدوافع منها كثرية الدوافع إنّ

 .واخلارجية الداخلية بالدوافع حبثه الباحث وحدد

 أسئلة فروض .٣

 نور معهد يف الصرف تعلم اىل التالميذ دوافع كيف .١

 هلدى؟ا

 الصرف؟ تعلم يف التالميذ إجناز كيف .٢

 على الصرف تعلم اىل التالميذ دوافع تأثري كيف .٣

 فيه؟ إجنازهم

  

  

  

  

 



 البحث أغراض  .ج 

 معهد يف الصرف تعلم اىل التالميذ دوافع عن احلقائق لنيل .١

 اهلدى نور

 الصرف تعلم يف التالميذ إجناز عن احلقائق لنيل .٢

 على الصرف تعلم اىل التالميذ دوافع تأثري نع احلقائق لنيل .٣

 فيه إجنازهم

 

 التفكريية األسس  .د 

 اللّغة لفهم تستخدم الىت العلوم أهم من الصرف علم إنّ

 من الكلم عن يبحث ألنه والكتابة القراءة يف إما. جيدا العربية

 تعرف وبه وإذغام وإبدال وإعالل تصريف من له يعرض ما حيث

 اجلملة يف انتظامها قبل الكلمة بنية عليه تكون أن جتب ما

  ).٨: ١٩٨٧ الغالييىن، مصطفى(

 ميلك أن التلميذ على البد العلم هذا لتعمق والطريقة

 حيصل أن التلميذ ميكن ال الدافع بدون. التعلم يف الكبري الدافع

 حفظ هو الصرف تعلم من األغراض ألنّ. املرجوة الغاية على

 واملساعدة العربية الكلمات ضبط يف اءاخلط عن والقلم اللسان



 تغيري من يعتريها وما حروفها من والزائد األصلى معرفة على

  ).٢: السنة بدون جوهرى، إدريس حممد( وتصريف

 The Guidande of learning" كتابه يف برطان. ه. و قال

activity" ال قسمني، اىل الدافع تقسمالداخلى الدافع: او )Intrinsic (

 يعمل أن وتدافعه اإلنسان نفس يف وجدت الىت القدرة وهو

 جاء الّذي الشيء وهو) Extrinsic( اخلارجى الدافع: ثانيا. الشيء

: مثل. بنشيط الشيء يعملوا أن ويدافعهم التالميذ خارج من

: ٢٠٠١ رمايوليس، دكتور( ذلك وغري والثواب واهلدية الشهادة

٨٦.(  

 تعلم إىل تالميذال دوافع على للحصول ذلك على بناء

 :وهي املؤشرات، مخس من الكاتب فيقدمها الصرف

 للتعلم الوقت التالميذ يستخدم أن:  التعلم إتباع يف اإلستمرار .٤

  جيدا

 أو بالواجبة التالميذ يقوم أن:  بالواجبة القيام يف املثابرة .٥

 جيدا الواظفة

 ربالص صفة التالميذ ميلك أن:   املشكالت مواجهة يف الصرب .٦

 املشكالت مواجهة يف



 يف جيدا الفرد بتعلم التالميذ يقوم أن:    الفرد بتعلم القيام .٧

 الفصل خارج أو الفصل

 الىت الدروس التالميذ يذاكر أن:  لإلختبار اإلستخداد .٨

 حمبني( لالختبار استعداد الفصل خارج أو الفصل يف تعلموها

 )١٤١: ١٩٩٥ شاه،

 الصرف تعلم يف التالميذ إجناز بيان على للحصول وأما

 : ومها مؤشرتني الكاتب فيقدمها

 مبا وصحيحا جيدا األسئلة التالميذ جييب أن:  اإلختبار .١

 املدرس أعطاهم

 القيام بعد بقدرم املناسبة النتيجة التالميذ ينال أن:  النتيجة .٢

 باإلختبار

  

  

  

  

  

  

 



  :اآلتى اجلدول إىل فلننظر التفكريى األساس هذا ولبيان

  

  

  

  

  

  

  

  

  البحث خطوات  . ه

 كتابة يف الكاتب سلكتها الىت البحث خطوات وأما

  :يلى فيما الرسالة هذه

 البحث طريقة .١

 التفتيش طريقة فهي الرسالة هذه يف البحث طريقة وأما

 احلقائق نوع .٢

 بدوافع يتعلق ما فهي الرسالة هذه يف احلقائق نوع وأما

 بني العالقة وكذلك هفي وإجنازهم الصرف تعلم إىل التالميذ

 التالميذ

:الصرف تعلم ىلإ التالميذ دوافع  

  التعلم إتباع يف مرارستاإل .١

  بالواجبة القيام يف املثابرة .٢

  املشكالت مواجهة يف الصرب .٣

  الفرد بتعلم القيام .٤

  لإلختبار ستعداداإل .٥

 تعلم يف التالميذ إجناز

: العربية اللغة  

  اإلختبار .١

  النتيجة .٢
 

 العالقة



 نور معهد يف فيه وإجنازهم الصرف تعلم إىل التالميذ دوافع

  .شربون جافورا أستانا اهلدى

 احلقائق منابع .٣

 املعهد مدير من الكاتب تناهلا الىت الواقعية املنابع  . أ

 . الكاتب يساعد وممن الزمرة والتالميذ الصرف ومدرس

 الكتب مالحظة فهي الكاتب جتمعها الىت الكتابية املنابع  . ب

 هذه لكتابة املختار باملوضوع تتعلق الىت واملراجع

 .الرسالة

 احلقائق مجع طريقة .٤

 الكاتب فيعملها الرسالة هذه يف احلقائق مجع طريقة وأما

  :اآلتية بالطرق

 ميدان حنو الكاتب ا تقوم وهي املباشرة املالحظة  . أ

 الثقات البيانات لنيل البحث

 له ومن الكاتب بني احملاورة وهي الشخصية بلةمقا  . ب

 املعهد هذا يف والتعلم التعليم بعملية قوية عالقة

 من شخص كلّ إىل الكاتب تنتشره ما هو اإلستفتاء  .ج

  اهلدى نور معهد يف التالميذ مجيع



 املثال وتقرير الزمرة معرفة .٥

 التالميذ هي البحث هذا يف الزمرة الكاتب يأخذ

 ٣٥٠ وعددهم اهلدى نور معهد يف الصرف ونيتعلم الذين

 مجيع من% ١٠ املثال الكاتب أخذ الزمرة هذه ومن. تلميذا

  .التالميذ

 كان إذا) ٣٨: ١٩٩٧( ظافر شرقوى قال كما

 حبث البحث يصري حىت كلها فيؤخذ مائة عن ناقصا الفاعل

 حواىل الزمرة فتؤخذ مائة عن زائدا الفاعل كان وإذا. الزمرة

  %.٢٥ أو% ٢٠ ،%١٥ ،%١٠

 احلقائق حتليل .٦

 باستخدام الكاتب حتللها ذكر الىت السابقة والبيانات

 كما وهو) ٤٠: ٢٠٠٣( سودجونو أناس وضعه الىت الرموز

 :يلى

� �  
�

 尷 
 10% 

  : التوضيح

P  =املطلوب العدد  

F  =االجوبة اختار من اجلميع عدد  

N  =يب من اجلميع عددا  



 الثابت الرقم=   10%

 الكاتب تفسرها احملصولية املأوية الدرجة وأما

  :اآلتى باجلدول

  ١ اجلدول

  املأوية الدرجة توضيح

  التوضيح  املأوية الدرجة  الرقم

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠٠%  

٩٩ -% ٩٠%  

٨٩ -% ٦٠%  

٥٩ -% ٥١%  

٥٠%  

٤٩ -% ٤٠%  

٣٩ -% ١٠%  

٩ -% ١%  

٠%  

  اجلميع

  اجلميع كاد

  األكثر

  النصف من أكثر

  النصف

  لنصفا من أقل

  األقل

  جدا قليل

  موجود غري

  )٣٤: ١٩٧٧. الناقة كامل وحممود يونس على فتحى(



 الصرف تعلم اىل التالميذ دوافع بني العالقة وملعرفة

 Product" مومن برودك الرموز باستخدام فيه وإجنازهم

Moment "كما )١٩١: ٢٠٠٣( سودجونو أناس وضعه الذي 

 : يلى

�	
= 
∑ 	


�∑ 	��∑ 
��
 

 

�	
 = Angka indeks korelasi “r” product moment 

∑ �� = Jumlah deviasi sekor x setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

∑ �� = Jumlah deviasi sekor y setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

 

 استخدمتها y ومتغري x متغري بني التأثري على وللوقوع

 : اآلتى بالرموز الكاتب

  
�� x 100% 
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   العرىب حياءاال دار. املتعلم تعليم. السنة ونبد. الزرنوجى

 : قاهرة العربية، اللغة تعليم طرق.١٩٧٩ .عبد حممد امحد، ريالقد

  .االوىل طيقة داراملعارف،

 . مصر، ،مكتبة"التعليم سيكولوجية. "سنة دون. فهىن مصطفى دكتور

 دار:  قاهرة. العرب لغري العربية اللغة تعليم مشكلة. احلديد على
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