
 

 

 

 ملخص البحث 

دراسة احلالة على تالميذ   (التعلم. يف : مهارة تدريس املدرس يف تعليم اللغة العربية وعالقتها بدافعية التالميذ ا زلفى موليد 
  .)الصف العاشر بقسم العلوم الدينية يف مدرسة مفتلح اهلدى العالية سوبانج

 

  املدرسة لتالميذ  زمةاال  املواد من ، وهي العربية مادة اللغة  يف  سيما  ال. لتالميذ م يالتعل أهداف حتقيق  يف  مهم   دور له  ملدرسا

  ذجابة  يهتم    ينبغي على كل مدرسي اللغة العربية أن   لذلك.  الديين االسالمي   التالميذ  حتقيق فهم   يف كثرية  فوائد    ها في  ، ألن اإلسالمية

  اليت األولية البحث  نتائج  على  بناء   . تعلمهم نتائج  تزيد  حتى التالميذ  تعلم دافع  لزيادة  التعليمية  مهاراهتم  حتسي  خالل  من التالميذ

  خاصة   ، س إهتماما جيدادرما عندها مكانة عظيمة وال يهتم هبا معظم امل  العربية   اللغة   تعلم   أن  إل   اإلشارة  متكن  الكاتبة، وجدهتا  

و يشعر   فحسب، املدرسية مقاعد يف عليها صلالذي ح واد امل فهم ألن ،  إسالمية داخلية مبدارس ترتبط ال اليت املدارس يف

 ال تقتصر يف املعاهد فحسب.  ميالتعل  عملية  فعالية  أن الكاتبة وجدت ،  ذلك ومع . التالميذ صعبة عند تعليم اللغة العربية

  يعتب  والتدريسية املادية الكفاءة إتقان  يتضمن الذي ملدرسا تدريس مهارة ردو كري أنيعتمد هذا البحث على اساس التف

ذه  وأما حتقيق البحث املقرتح يف ه. صالحيتها إثبات إل حتتاج  أشياء هناك  أن الكاتبة ترى. التالميذ حتفيز  زيادة على قادر ا

  مفتاح " الدينية علوم قسم يف  العاشر الصف يف  تالميذال  تعلم  دافعية  مع املدرس تدريس هارةم بي  عالقة  هناك  هل  هي  الدراسة

 . سوبانج العالية  "اهلدى

 و املدرس تدريس مهارة  بي عالقة تالميذ يف التعلم و ال مهارة تدريس املدرس و دافعية  معرفة  يهالبحث   هذ من ض اغرواأل

 .  التعلم يف العالية سوبانج ىصف العاشر مدرسة مفتاح اهلد يف  التالميذ دافعية

  الطريقة   باعتبارها  االستبيان   طريقة   هي  املستخدمة   والطريقة .  العالقة   هو  هذاالبحث   وطبيعة  الكمي  البحث   هو   البحث هذا  و

ارتباطية. طريقة وصفية هي حبث الذي يوجه إل    يةفص و  الكاتبة  تستخدم   البيانات،   لتحليل   بالنسبة   الرئيسية   والوثائق   واملقابالت

هي البحث الذي يوجه إل معرفة مستوى العالقة بي املتغريين أو  وطريقة اإلرتباطي دة يف الوقت اخلاص. وحال املشكالت املوج

 أكثر.   

كما تتحقق بقيمة املتوسط  عالية  تدل على درجة  مهارة تدريس املدرس يف تعليم اللغة  العربية     أن  ي ه  البحث من هذه الرسالة   نتائجو

كانت  .  3،9    تدل على درجة عالية وهذه تتحقق بقيمة املتوسط احملصولة على قدردافعية التالميذ يف التعلم  و  .    3،97احملصولة على قدر   

تدل على ارتباط  عال جدا  وهو على قدر   مهارة  تدريس املدرس يف تعليم اللغة  العربية و دافعية التالميذ يف التعلم   بي    العالقة

هارة تدريس املدرس يف تعليم اللغة العربية و دافعية  معيار التقييم.أما مستويات آثار امليف  1،00 –  0،81وهي تقع بي   0,96



 

 

مثل الوسائل التعليمية     ٪28وهناك عوامل أخرى تؤثر يف دافعية التالميذ يف التعلم على قدر    .٪72على قدر  ي  التالميذ يف التعلم فه

 وطريقة التدريس وغريها. 


