
 

 

 صورة تجريدية

بين التالميذ دراسة المقارنة ) فى درس اللغة العربية " الدراسيةفنجكي سنتيكا: " دافعية التالميذ 

الخريجين من المدرسة المتوسطة العامة والخريجين من المدرسة الثانوية اإلسالمية فى المدرسة العالية 

 باندونج(. –ماجااليا يل السالم متقين بساإلسالمية المتكاملة 

سطة متقين متنوعة. هناك التالميذ الخريجين من المدرسة المتو كان التالميذ فى المدرسة سبيل السالم

دافعية التالميذ في التعليم و التعلم. والتالميذ الخريجين من المدرسة الثانوية اإلسالمية. هذا الحال يأثر إلى 

علم الطبيعة. وكان علم العام كالحساب وتوسطة العامة يريدون إلى تعليم الالتالميذ الخريجين من المدرسة الم

الدين كالقرأن الحديث والفقه واللغة  علمالية يريدون إلى تعليم التالميذ الخريجين من المدرسة الثانوية اإلسالم

أعلى من  الثانوية اإلسالمية العربية. وبالمناسبة الواقعية المواجهة أن دافعية التالميذ الخريجين من المدرسة

 .المتوسطة العامة دافعية والتالميذ الخريجين من المدرسة

ين من في درس اللغة العربية للتالميذ الخريج الدراسيةيذ دافعية التالموغرض البحث معرفة واقعية 

 التالميذ الخريجين من المدرسة الثانوية اإلسالمية في المدرسة العالية المتكاملةالمدرسة المتوسطة العامة و

 ومقارنة بينهما. سبيل السالم متقين

. ولذلك فالفرضية ريجهمإلى ختؤثر  الدراسيةدافعية التالميذ وانطلق هذا البحث من التفكير أن 

 هناك مقبولة المعروضة فالفرضية قيمة "ت" الجدولية من أكبر "ت" الحسابية قيمة كانت إذاالمفروضة 

 قيمة "ت" من أصغر قيمة "ت" الحسابية كانت إذا عكسها كذلك (،2( ومتغير )س1متغير )س بين مقارنة

 (.2( ومتغير )س1متغير )س بين مقارنة هناك فليست مردودة المعروضة فالفرضية الجدولية

والطريقة التى تستخدمها الكاتبة في هذا البحث هى الطريقة الوصفية باستخدام أساليب جمع البيانات 

 و بيانات البحث الكمية تحللها تحليال إحصائيا.ودراسة الكتب  بيانمثل المالحظة والمقابلة واالست

لتالميذ الخريجين من ل فى درس اللغة العربية اسيةالدردافعية التالميذ أما نتيجة البحث فهي  أن 

و هي  6223، هذا يتحقق بقيمة المتوسط المحصولة على قدر تدل على درجة كافيةالمدرسة المتوسطة العامة 

للتالميذ فى درس اللغة العربية  الدراسيةدافعية التالميذ  و؛ في معيار التفسير 623-223تقع بين مدى 

 623هذا يتحقق بقيمة المحصولة على قدر. جيدةتدل على درجة  الثانوية اإلسالمية الخريجين من المدرسة

بين التالميذ الخريجين  عدم االختالف أو مقارنةهناك في معيار التفسير؛   523-623وهي تقع بين مدى 

اإلسالمية  لمدرسة العاليةالمدرسة الثانوية اإلسالمية في االخريجين  المدرسة المتوسطة العامة والتالميذ

من )ت( الجدولية  أصغر 1،32باندونج ألن )ت( الحسابية وهي  ماجااليا سبيل السالم متقين المتكاملة

 .2223وهي  5% للمستوى


