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 حمتويات الرسالة 

 ملخص البحث 

 أ   ................................    شعار وإهداء

 ب  ..............................   ةسرية حياة الكاتب 

 ج   ................................. شكر وتقدير  

 ك   ............................... حمتويات  الرسالة  

 ع  ................................. ل  قائمة اجلداو 

 الباب األول 

 مقدمة 

 1 ......................   : خلفية البحث     الفصل األول

  7 ....................... حتقيق البحث :    الفصل الثانى

  8 ..................... ض البحث  ا : أغر   الفصل الثالث

  9 ....................... : فوائد البحث       الرابعالفصل  

  10 ...................... : أساس التفكري   الفصل اخلامس 



 

 ل

 

 19......................البحث  الفرضية:   الفصل السادس

 20الفصل السابع   : الدراسة السابقة املناسبة ................

 الباب الثانى 

 اإلطار النظري 

  22...................مهارة تدريس املدرس..: الفصل األول 

 22  ..................... مهارة تدريس املدرسمفهوم . أ

 23 ...................... مهارة تدريس املدرسأنواع .ب

 42......................مفهوم الدوافع التعلم:   نيالفصل الثا

  42 .........................   التعريف عن الدوافع . أ

  46 ............................. وظيفة الدوافع .ب

  49.................... تعريف التعلم........... ج

        53........................التعلم أشكال الدوافع    .د 

 55 ........................ مؤشرات الدوافع التعلم .ه



 

 م

 

 59 ..التعلم  إىل تالميذ دافعيةو املدرس تدريس مهارة عالقة بني:  لثالثالفصل ا

 الباب الثالث                              

 منهج البحث  

 62  ................... : مدخل البحث وطريقه الفصل األول 

   63  ................... البيانات ومصادرها نوع  : فصل الثاني ال

 64  ................... حتديدمصادر البيانات : الفصل الثالث 

   66 ................. : أساليب مجع بيانات البحث الفصل الرابع 

   69 ................... حتليل بيانات البحث : الفصل اخلامس 

 الفصل الرابع  

 و حتليلها   البحث   حمصوالت 

  79..............نتائج البحث................ :   الفصل األول 

 79........ مدرسة مفتاح اهلدى العالية سوبانجاألحوال العامة عن . أ

  88 .......................... و حتليلها املباحث:   الفصل الثانى



 

 ن

 

يف  سوبانج   العالية  اهلدى   مفتاح  درسةمواقعية  مهارة تدريس املدرس  يف  . أ

 88.........................تعليم اللغة العربية

 اهلدى     مفتاح     مدرسةالثف العاشر بقسم العلوم الدينية  واقعية دافعية تالميذ  .ب

 102...................... إىل التعلم  سوبانج  العالية

املدرس يف تعليم اللغة العربية و عالقتها بدافعية التالميذ إىل تدريس  واقعية مهارة . ج

العاشر بقسم العلوم الدينية يف مدرسة ) دراسة احلالة على تالميذ الصف   التعلم

 115........................مفتاح اهلدى العالية سوبانج (

 اخلامس  الباب  

 اإلختتام 

 122 ............................   : النتائج الفصل األول

 126  ..........................  وصيات ل: ا  الفصل الثانى

   128 ....................................   املراجع
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 130 .................................... املالحق 


