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 الباب األول 

 مقدمة 

 الفصل األول : خلفية البحث 

  وتشكيل  لتعزيز  جهوده  يف  اجلوانب  أهم   هو  جدير باالذكر أن  التعليم 

  حمور هي التعليم  بنوعية املتعلقة األمور تكون اإلنسان ، حبيث  نوعية

  على  دائما اإلندونيسية   احلكومة    أكدت  نفسها. لقد  للحكومة االهتمام  

   االبتدائية املستويات من التعليم  تراجع ضد دقيقة مضادة تدبري اختاذ

  ينفصل عن التقدم ال التكنولوجي وتطور واجلامعة. ألن تقدم  والثانوية

  وشخصيته   ومهارته  اإلنسان    يرقي ذكاء  أن  ميكن    و ألن التعليم   التعليمي،

 الوطنية.    التنمية  مسؤولية  و حيمل   اإلنسان نفسه   وينمي

 املشكالت      يفهم     أن    التعليم   جمال    يف      كمحرتف  ملدرسا  على  لزمفي  

 يف      التقنية  خاصة    التقنية. هذه املشكالت  المشكالت   يفهم   و    النظرية  
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 املدرس   و التعلم. وجيب على التعليم   تفاعالت  وتنفيذ   إدارة أنشطة 

  الفصل يف  املادية التالميذ. مثل البيئة  دافعية على  تؤثر اليت  إهتمام العوامل

  بني التواصل ونوعية التالميذ يعيش فيها اليت والعاطفة الراحة ومستوى

األمثل  )هرتاتي،    التعليم   مينع  أو  ميكّن  أن  ميكن  مهمًا  عامالً  والتالميذ  املدرس

۳۱.۲) 

  مهارة قلة بسبب  فشل شديد  التعليم  عملية أن فيكما عرفنا 

  التالميذ  توصيل  يف  أساسيًا  دورًا  للمدرسواحلال أن  .املستخدمة  التدريس

  ىاحد  تعد اليت العربية اللغة مواد يف احملددة. خاصة التعلم  بأهداف

في  فوائد  متامًا ألن فيها ندرك اإلسالمية، املدارسة يف الزمةا املواد

  اإلشارة جتدر حسنا. لذلك ديين فهم  يف وآثاره توصيل التالميذ  

  التالميذ  جاذبية  إىل  خاص  بشكل  ينتبهون  العربية  اللغة  املدرس  مجيع  أن  إىل

  تزيد حتى التعلم   الدافع لزيادة  كحافز  التدريس  مهاراهتم   حتسني خالل من
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  التخلي  مت  فقد  ،  رأينا  كما  عن امللل.  لديهم و  جتنيب التالميذ  التعلم   نتائج

  ، األولوية التالميذ يعطيها اليت الدروس من العربية اللغة دراسات عن

  داخلية  مبدارس  ترتبط  ال  اليت  املدارس  يف  يدرسون  الذين  التالميذ  وخاصة

  متعة  وأقل الفهم  يناسب  درسًا تكون أن إىل  العربية اللغة متيل.  إسالمية

  باإلضافة  العربية  اللغة  تعليم   يف  املدرس  تدريس  مهارة  اخنفاض  ألن  ،  للتعلم 

  التدريس أن من الرغم  على. جماهلم   يف  األساسية  الكفاءات  اخنفاض إىل

  اليت بالكفاءات املدرس يتمتع أن جيب.هبا خاصة خربة تتطلب واجبة

  هذه.  للمدرس  املهنية  الكفاءة  مثل  التدريس  هيئة  يف  بالفعل  توجد  أن  جيب

)وينا سنجايا،   املدرس واجبات بإجناز املتعلقة القدرة هي الكفاءة

.۱.۲  ) 

 يكون  أن  مدرس  كل  على  يتعني  ،  للمدرس  التدريس  مبهارات  يتعلق  فيما

  التدريس يف  الماهرين  املعلمني وجود ألن التعلم   عملية  إجراء يف  ماهرًا
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  التدريس  يف  املدرس  مهارة  خالل  تالميذ. من  على  إجيابي  آثار  له  سيكون

  يف  واملهارة  التعزيز  تقديم   يف  واملهارة  األسإلة  تقديم   يف  لماهرا  املدرس  مثل

  على  تالميذ يقبل وسوف ،  التالميذ لظروف وفقًا التعليمية  املواد تقديم 

  سعيدًا  التالميذ  يكون  حتى  حسنا  مدرس  هو  املدرس  أن  ويفرتضون  مواده

  املدرس يقدمها اليت الدروس متابعة يف املتحمسني التالميذ سيحقق و

 التعلم.   عملية  يف أهم   للمدرس  التدريس  مهارة  لذلك  املهرة.

  يف.  التعليم   عملية  يف  فعالية  األقل  املعلمني  تدريس  مهارات  غالبًا  نواجه

  احملددة التعلم  بأهداف  التالميذ  توصيل يف  أساسي دور للمعلم  ، الواقع

  اإللزامية  املواد من  واحدة  تعد اليت العربية  اللغة مواد يف  خاصة. مسبقًا

  املدارس  تالميذ  توصيل  وآثار  فوائد متامًا  تدرك فهي ،  املدارس  التالميذ

  ينتبهون  العربية  اللغة  معلمي مجيع أن  إىل جيب أفضل. لذلك ديين  فهم  حنو

  التعليمية مهاراهتم  حتسني خالل من التالميذ جاذبية إىل خاص بشكل
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  العربية  اللغة  تعلم .  لديهم  التعلم   نتائج  تزيد حتى  التالميذ  لتعلم   الدافع  لزيادة

  التالميذ  هبا  حيظى اليت  الدروس من  املدارس  بعض  من  عنها  للتخلي  بداية

  إسالمية  داخلية  مبدارس  ترتبط  ال  اليت  املدارس  يف  وخاصة  ،  األولوية  ذوو

  اللغة  متيل  لذلك  ،  املدرسة  يف  إال يتم   ال  عليها  احلصول  اليت  املواد  فهم   ألن  ،

 .للتعلم   متعة  أقل  فهمها يصعب  إنه  القول إىل  العربية

 ال اليت  املدرسة يف البحث من الكاتبة عينة ، تأخذ لذلك استجابة

  كدليل  جيدة،  تعليمية  فعالية  هلا  ولكن  اإلسالمية  الداخلية  باملدارس  تتعلق

  عملية فعالية يف قياسيًا سببًا ليست للتدريس  التعليمية اخللفية أن على

  الكفاءات إتقان يتضمن الذي للمعلم  التدريس  مهارات دور لكن. التعلم 

  عملية  التالميذ. رؤية  دوافع  من  يزيد  ما  أكثر  حتدد  اليت  والتدريسية  املادية

  العربية املواد هذه جتعل عندما للغاية فعالة هي اليت والتدريس التعليم 

  بقسم العلوم الدينية يف مدرسة مفتاح اهلدى العالية سوبانج  العاشر  الصف
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 من صالحية على للحصول السعي املباحث خيتار اليت  املدرسة تكون

 .   الباحثني  لدى اليت  االستنتاجات

  إليها  توصل اليت  املؤقتة  االستنتاجات صحة  معرفة إىل البحث  يهدف

  وجود هو به  القيام للباحثني ميكن  الذي  األساسي  واالفرتاض  ، الباحثون

  تكون حبيث التعلم  أنشطة يف املدرس ميتلكها اليت اجليد املدرس مهارة

  وجود  إثبات  هو  الدراسة  هذه  من  التعلم. الغرض  يف  التالميذ  الدوافع  عالية

.  التالميذ  تعلم  دوافع و  للمدرس التدريس  مهارات بني صلة  ذات عالقة

  املوجودة  تلك  خاصة  ،  البحث  هذا  بنتائج  األطراف مجيع  ستشعر  حبيث

  درس امل   تدريس   مهارة "   الباحث  كتب  ذلك  مع  و  تقريره،  يف.  التعليم   جمال  يف

دراسة احلالة    التعلم    يف  التالميذ   بدافعية   عالقتها   و  العربية   اللغة   تعليم   يف

على تالميذ الصف العاشر بقسم العلوم الدينية يف مدرسة مفتاح اهلدى  

 "العالية سوبانج(
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 الفصل الثاني : حتقيق البحث 

 

اعتمادا على خلفية البحث السابقة، حتديد الباحثة هذا البحث و حتقيقه  

 يف صورة األسئلة اآلتية:  

  مفتاح  مدرسة  يفتعليم اللغة العربية    يف  املدرس  تدريس  مهارة  كيف .1

 سوبانج؟  العالية  اهلدى

  مدرسة الدينية العلوم بقسم  العاشر الصف الميذتال دافعية كيف .2

   التعلم؟  يف  سوبانج  العالية  اهلدى  مفتاح

  دافعيةو    العربية  اللغة  تعليم   يف  املدرس  تدريس  مهارة  العالقة بني  كيف .3

  اهلدى مفتاح مدرسة الدينية العلوم بقسم  العاشر الصف تالميذال

 تعلم؟  يف  سوبانج  العالية
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 أغراض البحث الفصل الثالث :  

 يايل:كما سبقه البيان يف حتقيق البحث فأغراض البحث ما  

  مدرسة يف تعليم اللغة العربية يف  املدرس  تدريس  مهارةمعرفة   .1

 سوبانج    العالية  اهلدى  مفتاح

  الدينية العلوم بقسم  العاشر الصف تالميذال دافعيةمعرفة  .2

  التعلم   يف  سوبانج  العالية  اهلدى  مفتاح  مدرسة

  دافعيةو    العربية  اللغة  تعليم   يف  املدرس  تدريس  مهارة  معرفة العالقة بني .3

  اهلدى مفتاح مدرسة الدينية العلوم بقسم  العاشر الصف تالميذال

 تعلم   يف  سوبانج  العالية
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 فوائد البحثالفصل الرا بع  :  

، حيث توفر هذه  للمدرسة و للمدرسفوائدالبحث رجى هذ ي

.  وحيث  دافعية التالميذ يف التعلم تؤثر يف  مهارة تدريس املدرس  يف  البحث  

 و للبحوث كذلك.  مدرسو للدرسة  فوائد للمالبحث  توفر هذه  

 للمدرسةفوائد   . أ

املدرس يف ترقية مهارته ف زيادة للمدرسة إل هتمام  ومن املتوقع أن تكون  

 التدريس  

   للمدرسفوائد   .ب 

س اللغة العربية  يدرتيف  مهارته  حتسني  املدرس يف  دورة  أمهية  ومن املتوقع  

 حتى زيادة دافعية التالميذ يف التعلم.  

 فوائد للبحوث .ت 

تتهامس ليبحث عن العوامل  أن    اممكنالبحث  ومن املتوقع أن تكون نتائج هذه   

 األخرى التى يتعلق بدافعية التالميذ يف التعلم.
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 التفكري الفصل اخلامس : أساس  

  عوامل  بعدة  النظرية  تتعلق لكيفية  مفاهيمي  منوذج"  هو  التفكري  أساس

 على بناءً( ۹..۲، سجيونو") مهمة مشكالت أهنا على حتديدها مت

  العالقة  حول  املؤلف  تفكري  هي  العقلية  أن  افرتاض  ميكن  ،  أعاله  االقتباس

 دراستها. سيتم   اليت  املتغريات بني

  التدريس  مهارات متغريات بني أن  الكاتب يفرتض ،  احلالة هذه يف

  التدريس  مهارات كانت  إذا. التالميذ تعلم  بدافع عالقة  املدرسني لدى

  مهارات  كانت  إذا  بينما.  جيدًا  التالميذ  دافع  فسيكون  ،  جيدة  للمدرس

  سيكون التالميذ لتعلم  الدافع فإن ، جيدة ليست للمدرس التدريس

 أيضًا.    ضعيفًا

كما عرفنا أن عملية التعلم  لن  تفصل فيها عالقة بني املدرس و التالميذ  

  التسليم  كمادة املدرس ألن.التعلم  لعملية كموضوع املادة  التعليم.  املدرسو 
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 عن فصلها ميكن ال التعلم  عملية جودة فإن وبالتايل. التعلم  عملية يف واإلدارة

  يكون أن فيجب. والعلوم للقيمة كمقدمة املدرس يعمل املدرس. كفاءة

 بعد ألنه.  للتنفيذ  قابلة  أهنا القول ميكن حتى  به  اخلاصة  الكفاءة  معايري  املدرس

.  جيدة   التالميذ  التعلم  نتائج  كانت  إذا ناجحة التعلم   عملية  ستكون  ،  شيء  كل

 جودة رؤية ميكن ال جيدة. بعملية منر أن علينا ، جيدة نتائج على فللحصول

  سيتم   اليت  واألساليب  ،  تدريسها  سيتم   اليت  للمواد  املدرس  إتقان  من  فقط التعلم 

  املدرس  امتالك مدى ولكن ، املعلم   سيستخدمها اليت  والوسائط  استخدامها

 :يلي  ما  املدرس  تدريس  مهارات  تشمل  .التدريس  ملهارات

 لامهارة  يف  إعطاء سؤ . أ

  املدرس سيقوم التعلم  عملية يف   للسؤال الالزمة املهارات املدرس يكون عندما

  بشكل سابًقا استمعوا الذين التالميذ فإن التالميذ، تفاعالت من العديد بدعوة

  واإلجابة األسئلة طرح يف للمشاركة يتغريون سوف املدرس معلومات إىل سليب
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  النشطني  الطالب لتعلم   طريقة إىل  سيؤدي  احلالة  هذه يف.  آرائهم  عن والتعبري  عليها

 التعلم  على  التالميذ  حتفيز تلقائًيا  وميكنهم   ، عالية مبستويات يتمتعون و

 مهارة  يف إعطاء التعزيز .ب 

  بعمل قاموا الذين للتالميذ املدرس من إجيابية استجابة هي التعزيز إعطاء مهارة

  تفاعالت  يف  نشاًطا  أكثر  التالميذ  يكون  أن  هبدف  املدرس  التعزيز  تنفيذ يتم .  جيد

   .الصاحلة  األعمال  لتكرار  والتالميذ والتعلم  التعليم 

 مهارة يف التغيري .ت 

  من تعليمي كعمل التعلم، عملية يف التفاعل عند االختالفات عطاءإل املهارة هذه

  تلقي  يف  التالميذ   والتشبع  امللل  على  القضاء  إىل  احلال  هذا  يهدف  ،  أخرى  إىل  طريقة

  واملشاركة  أخرى مرة النشاط من التالميذ يتمكن حتى املدرس قدمها اليت املواد

  فعالية تبدأ مرة كل ويف التالميذ،  اهتمام مركز املدرس سيصبح. التعلم  عملية يف
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  أسلوب تغيري خالل من املبادرة زمام املدرس يأخذ تلخيصا، التعلم  عملية يف

 .وغريذلك  الوقوف، إىل  اجللوس من  التدريس

 مهارة  يف فتح و إغالق الدروس .ث 

  التالميذ انتباه وتثري عقليا لستعداد املدرس أفعال هي الدروس فتح مهارة إن  

  فإن ، للدروس األنشطة إهناء هو الدرس إغالق و. تعلمه سيتم  ما على للرتكيز

  ومعرفة ، التالميذ تعلمه ملا شاملة صورة إعطاء هو الدرس إغالق من اهلدف

 .التعلم  التفاعل  عملية يف  جناح يف  ومستوى  التالميذ حتصيل يف  مستوى

 مهارة  يف إدارة الفصول .ج

  عليها  واحملافظة  املثلى  التعليمية  الظروف  هتيئة  يف  املدرس  مهارة هي الصف  إدارة

  ، آخر ومبعنى الرتبوي التفاعل عملية يف اضطراب حدوث حالة يف وإعادهتا

 الرتبوي التفاعل عمليات حلدوث املثلى الظروف على واحلفاظ إنشاء أنشطة

 يشوهون الذين التالميذ سلوك إهناء هو هذا ( 97: 7..2عثمان:  أوزيف)
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  وضع  أو  ،  التالميذ   مهام   إلمتام   املناسب  الوقت  يف  مكافآت  مينحون  أو  ، الصف  انتباه

 .منتجة مجاعية معايري

 مهارة لتوجيه مناقشات اجملموعة الصغرية . ح

  تفاعل يف األفراد من جمموعة تتضمن منتظمة عملية هي املهارة هذه من الغرض

.  املشكالت   وحل  القرارات   واختاذ  املعلومات  مشاركة  بغرض لوجه  وجهًا  تعاوني

  زيادة على هذه الصغرية اجملموعة مناقشة لتوجيه املبذولة اجلهود ستساعد

.  اجملموعة  يف أصدقائهم  مع املشكالت  وحل القرارات اختاذ يف التالميذ مشاركة

  حالة يف التالميذ وضع ألن التالميذ لتعلم  التلقائي الدافع يزيد سوف ذلك بعد

 .صعبة

 مهارة يف إعطاء الشرح . خ

  منهجي بشكل املنظمة الشفوية املعلومات عرض هي الشرح إعطاء يف مهارة

  ، والنتيجة السبب بني املثال سبيل على ، البعض بعضها مع عالقة وجود إلظهار
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  واملقدم  جيًدا  املخططة  املعلومات تقديم .  معروف غري بشيء  أو  واملثال التعريف

 أهم  الشرح تقديم  يعد. املوضح للنشاط الرئيسية السمة هو مناسب برتتيب

  إعطاء  يف  املعلم   مهارات.  الفصل  يف  التالميذ  مع  التفاعل  يف  املدرس  أنشطة جوانب

 بامللل  شعور  دون  املقدمة  املواد يفهمون  الطالب  ستجعل  الشرح

 من االنتهاء مت فقد ، التدريس مهارة إتقان على قادًرا املدرس كان إذا

 هو  الدافع  هذا؟ يكون  كيف.  التعلم  يف  التالميذ  دافعية تزيد ثم .  املواد إتقان

 يتحقق أن ميكن ال شيء هو  الدافع. التعلم  يف يرغبون التالميذ جيعل تشجيع

  جلوهري وفًقا حتسنه. الدافع أن ميكن عوامل هناك ولكن ، نفسه تلقاء من

  الداخلي  الدافع.  اخلارجي  والدافعالداخلي    الدافع ، نوعان هناك( 51.2)

 وعي من تأتي والتشجيع الرغبة كل ، نفسه يف عوامله تكمن الذي الدافع هو

  هناك.  نفسه  خارج  عامل  له  الذي  الدافع  هو  اخلارجي  الدافع أن  حني  يف.  الفرد

 من  ينمو  لن.    الرغبة  وتواجد التحفيز  إىل  تؤدي  أن  ميكن  اليت  واألشياء التشجيع
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  إلثارة  ،  هو  وهذا.  التعلم   يف  الدافع  وخاصة  ،  حافًزا  مافيه  إذا  الدوافع  هذه  كل

  واحد.  الدافع من  تزيد أن ميكن اليت  العوامل ملس  املدرس على جيب ،  الدافع

 مجيع إدخال ميكن. التدريس مهارة مع التدريس حتسني طريق عن هو منهم 

 بني الفجوة تقليل يتم  حبيث ، املدرس قبل من حتدث اليت التعلم  حالة جوانب

.  موجودًا   اخلارجي  الدافع  سيكون  لذلك  ،  الدرس  إىل ينتبهون  ال  الذين  التالميذ

  يف ، والتزاماهتم  حبقوقهم  دراية على التالميذ جتعل اليت املهارة كانت إذا ولكن

 .الذاتية  التالميذ  دوافع  إحضار  للمدرس  ميكن  احلالة هذه

 :فتقدم الكاتبة الرسم البيان اآلتي، السابق التفكري  أساس  استناًدا
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 اساس التفكري  1.1اجلدول                                   

 

 

 

(y) 

عية التالميذ يف تعلم   داف

 

 مهارة  يف  إعطاء سؤل .أ

 مهارة  يف إعطاء التعزيز . ب

 مهارة يف التغيري . ت

 مهارة  يف فتح و إغالق الدروس . ث

 الفصولمهارة  يف إدارة  .ج

مهارة لتوجيه مناقشات اجملموعة  . ح

 الصغرية 

 مهارة يف إعطاء الشرح . خ

 

(x) 

مهارة تدريس املدرس   

 

 املهمة هذه  على جبد  العمل .أ

 الصعوبات  مواجهة يف جاد . ب

 جهدهم قصارى  لبذل اخلارجي التشجيع يتطلب ال . ت

 املشكالت  مبختلف االهتمام إظهار . ث

 مستقل بشكل  العمل على سعيدة  أكثر .ج

 الروتينية املهام يف بامللل تشعر ما سرعان . ح

 رأيه على احلفاظ ميكن . خ

 يعتقد عما التخلي  السهل من ليس . د

 وإصالحها األخطاء واستكشاف  لتحديد سعيد .ذ

 العالقة

تعليم   عملية ال
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 الفصل التاسع : فرضية البحث 

   تتحقق    حتى    البحث    مشكالت    عن  تة  مؤق    إجابة    هي    الفرضية

ا.  الفرضية  تكشف  إجابة  مؤقتة  على  أساس  الظن  يستخدم  صحته

   هذا   أن   املعلوم   من و  (.2٥:  2..1يف  اإلطار الفكرى  )أري كونطا،  

  للمدرس  مهارة التدريس  هو  و  (س)   السيين   املتغري   على   يشتمل   البحث

   . و دافعية التالميذ يف التعلم ه  و(  ص)تعليم اللغة العربية    يف

 :  هي  البحث  هذا     يف  املقررة  الفرضية  و

  درسامل  مهارة تدريس: هناك العالقة  بني    (aH)الفرضية املقرتحة  

   . دافعية التالميذ يف التعلم و     تعليم اللغة العربية  يف

  مهارة تدريس: ليس هناك العالقة  بني   (Ho)الفرضية الصفرية 

   . دافعية التالميذ يف التعلم و     تعليم اللغة العربية  يف  درسامل

وأما أسلوهبا فهو مبقارنة قيمة " ت" احلسابية وقيمة " ت " اجلدولية على  

% مع التعيني إذا كانت قيمة " ت " احلسابية أكرب من قيمة    5مستوى الداللة   

" ت" اجلدولية فتكون الفرضية الصفرية مردودة مبعنى  أن  بني  املتغري  هناك  
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ذا كانت  قيمة  " ت "  احلسابية  أصغر  من  قيمة  " ت "  العالقة.  وإ

اجلدولية   فتكون   الفرضية   الصفرية   مقبولة   مبعنى  أن   بني  املتغريين  

 عدم  العالقة.
 

 الدراسة السابقة املناسبة الفصل العاشر :  

البحث باملوضوع، "عالقة بني تغريات يف التدريس  و دافعية التالميذ   .1

الكاتبة هلذه إسم درسة اإلبتدائية بوجا كيندال". و املالصف الرابع 

. يبحث هذه الرسالة  م 2017يف سنة   "اومتي كسوما عروم"  املوضوع

لتجوب  أسئلة  يف حتقيق البحث، يعين: "هل هناك عالقة معنوية بني 

فات يف تدريس املدرس و جافعية التالميذ الصف الرابع االختال

 مدرسة اإلبتدائية بوجاكيندال.

 حتفيز  على والتالميذ املدرس بني التواصل آثار، "   البحث باملوضوع .2

".  201٥ جيفارا  02  اهلدى مطالع  مدرسة  اخلامس للصف  التالميذ
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بحث هذه الرسالة  ت.  201٥وإسم الكاتب يعين "لقمن هادي" يف سنة  

لتجوب  أسئلة  يف حتقيق البحث، يعين: كيف أنشطة التعلم يف تلك 

تالميذ  الاملدرسة؟ و هل هناك اثار اساليب اإلتصال إىل دافعية 

 جيفارا يف التعلم.  02الصف اخلامس مدرسة إبتدائية مطالع اهلدى  

قة بني مهارة تدريس املدرس و مهارة تعلم البحث باملوضوع،"عال .3

 201٥وإسم الكاتبة هلذا املوضوع "ليسا وهيوني" يف سنة  التالميذ"

يبحث هذه الرسالة لتجوب  أسئلة  يف حتقيق البحث، يعين: هل  م.

هناك عالقة إجيابية بني مهارة تدريس املدرس و دافعية تالميذ يف 

 كاليمنتان.    1  مدرسة  اإلبتدائية احلكومية سيغوغوس


