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 َةمتهُدكهمة

 اإلَغاٌ وػهى ذمىًن يفأزغٍ اإلَغاٌ َؼهى،احلًذهللانزٌخهك يامل
أشهذأٌالئنّئالاهللوأشهذأٌحمًذسعىلاهلل.وتؼذ،فأَاأشكشاهللخضَم
انشكشانزٌأداويلانصسحوانرىفُكواذلذاَحوادلؼشفحوانفهىزيتكُديٍئهناء
كراتحْزِانشعانحانؼهًُحانثغُطحكششطيٍانششوطادلطهىتحنهسصىلػهً

 اإلعاليُح انرشتُح ذذسَظانهغحعشخاَا انرذسَظلغى وشإوٌ انرشتُح كهُح يف
انؼشتُحجبايؼحػالءانذٍَاإلعاليُحاحلكىيُحيكاعش.

تفضم نكٍ انشعانح ْزِ كراتح يف انكاذةيشكالخكثريج واخّ نمذ
انحهبزاوخذيحاألطشافاعرطاعانكاذةيؼاجلرهازىتاَرهدكراتحْزِانشع

انكاذة َمذو ونزا وادلششفرنيانشكشانشكم. ادلغاػذٍَ ْاؤالء ػهً اجلضَم
وادلشدؼنييُهى:

لذْذاَائىلعثمانغالوتمىذّانزٌوسعىنّانكشًنئىلاهللذؼاىلشكشا .0
وتصهىاخاهللوانغالوػهًسعىلاهلل.ولذسذّ

"انزٍَ."واألو"يهاىن،األب"خفشانكشًنوانذاِانكشمياٌانؼضَضاَاحملثىتاٌ .2
 ستُاَّ وعاػذاَّلذ انششذ ٍّ ئىلع يُزصغشِ صاحلح زذفؼح تمذسذشتُح



 و
 

دساعرّ ئمتاو ػهً َشصقذلًاطالرهًا وأٌ يفػًشمها ميذ اهللأٌ وأعأل
 انصسحوانؼافُحوَهذَهًاصشاطاعىَا.

احلاج .0 انذكرىس  أيشي كهُل.ط.،حمًذ ػًُذ أؽ وشإوٌو. انرشتُح ح
وأفكاسْىيفذىخُّكهُحانرشتُحانزٍَلذتزنىاخهىدْىانرذسَظوَىائثّ

 وشإوٌانرذسَظجبايؼحػالءانذٍَاإلعاليُحاحلكىيُحيكاعش.

حيفكهُح.سئُظلغىذذسَظانهغحانؼشتُو.خذئ،انذكرىسمحكاانُظ .3
ػائشحخانك،ط.أؽ.و.فد.انذكرىسجعيتانرشتُحوشإوٌانرذسَظو

 هُحانرشتُحوشإوٌانرذسَظ.جلغىذذسَظانهغحانؼشتُحيفكعكشذري

حمًذاألوىلوانذكرىس.أ.كادلششفىربانذٍَغشاجناجنصانذكرىساحلاج .5
و.أغ ػًش انزاٌصاتش انثاين اَرهٍكادلششف زىت وأسشذاِ يٍعاػذاِ

 كراتحْزِانشعانح،ػغًاهللأٌَرىَؼًّػهُهًائٌشاءاهلل.

6.  ػُذِخهىدْىكماألعاذزجوادلذسعنيانزٍَتزنىا وطالاهتىيفذشلُحيا
 يٍأفكاسيُزادلشزهحاإلترذائُحئىلادلشزهحاجلايُح.

خاصوانطالب .7 تىخّ انرشتُح طالبكهُح يٍ واإلخىاٌ األصذلاء مجُغ
مبانذَهىيٍأفكاسُاخاألخشيتىخّػاوانزٍَأيذوانّاِخشٍَيٍانكه

وآساءيفئػذادْزِانشعانح.
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شخىتؼذكراتحْزِانشعانحئالأٌذكىٌذلايُفؼحَوأخريائَّانكاذةال
وصَادجوػىَاتنينذيانمشاءوالعًُاانمىاػذادلرؼهمحهبزِانشعانح،وَغألاهلل

انرىفُكواذلذاَحيفذُظُىْزِانشعانح،آينيَاسّبانؼادلني.
.فمانىألىيانطشَكايُانههادلغرؼاَىػهُهانركالٌ،وانههادلى


0309ْصفش،يكاعش
و2207َىفًُرب
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 م انهغة انعزبُةُتعهرفع اندوافع يف يف مىضىع انزسبنة  : فعبنُة ادلدخم انعهمٍ 
ندي تالمُذ انصف احلبدٌ عشز ببدلدرسة انعبنُة مدين عالء 

 اندَه ببو ببو.
ذثسسػٍْزِ انؼهًٍيفانشعانح ادلذخم انذوافغيففؼانُح ىُذؼهسفغ
نذيذاليُزانصفاحلادٌػششتادلذسعحانؼانُحيذينػالءانذٍَانهغحانؼشتُح
ىانهغحانؼشتُحُذؼه(كُفذطثُكادلذخمانؼهًٍيف0ادلشكالخْى:تاوتاو,ايا

 ػشش احلادٌ انصف انؼانُحيف تاوتاوتادلذسعح ػالءانذٍَ يذين كُف2, )
 انصفاحلادٌػششُيفذؼهدوافؼانراليُز انؼشتُح انهغح ى انؼانُح يذينتادلذسعح

تاوتاو ػالءانذٍَ ,0 انفُْم( ادلذخم هفؼانؼهًٍرطثُك انراليُز دوافغ يفشفغ
.يذينػالءانذٍَتاوتاوتادلذسعحانؼانُحىانهغحانؼشتُحانصفاحلادٌػششُذؼه

(دلؼشفحذطثُكادلذخمانؼهًٍيف0اْذافانثسسيفْزِانشعانحْى:ايا
انؼشُذؼه انهغح ى ػشش احلادٌ انصف يف انؼانُحتُح ػالءانذٍَتادلذسعح يذين

يفذؼهىانهغحانؼشتُحيفانصفاحلادٌػششانرهًُزيٍ(دلؼشفحانذوافغ2,تاوتاو
فٍؼهًُرطثُكادلذخمانفُفؼال(دلؼشفح0,يذينػالءانذٍَتاوتاوتادلذسعحانؼانُح

تادلذسعحانؼانُحىانهغحانؼشتُحيفانصفاحلادٌػششُيفذؼهسفغانذافغنراليُز
.يذينػالءانذٍَتاوتاو

ادلُهح ادلإنف َغرخذو أػالِ، ادلزكىسج ادلشكالخ ػهً ونإلخاتح
يٍ ادلؼهىياخانيتَرىاحلصىلػهُها ئىلانثُاَاخأو انىصفٍنهرسهُماعرُادا

انثسسيثاششجئىلانكائٍخالل:انثسسادلُذاينانزٌجيًغانثُاَاخػٍطشَك
ادلؼين)وصىالئىلادلُذاٌ(وأحبازادلكرثحانيتجتًغانثُاَاخواحلمائكيٍخالل

دساعحيٍػذجكرةذرؼهكتانمضاَاانيتَىلشد.
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ْىانثسسانكًٍَىعانثسسانزٌاعرخذيّادلإنفيفْزِانشعانح
انىصفٍ انشعانح اجملًىعانكهًيفْزِ انرْى. اليُزيفانصفاحلادٌكههى

ػذد طانثا. وعرني مثاَُح تؼذد تاوتاو ػالءانذٍَ يذين انؼانُح تادلذسعح ػشش
َؼينمثاَُحوعرنيطانثا.ألٌانثازسَغرخذيىٌػُُاخيشثؼحانؼُُاخادلأخىرج
.مثػذداجملًىعانكهًَغرخذيىٌكؼُُحأوحبسًىعانكهًَؼينأٌمجُغاجمل

.شخصا68انؼُُاخْى
انثُاَاذدفسصُهّ ػهًحتهُم ادل,تُاء فؼالذخمذطثُك يفسفغانؼهًٍ

ينذيتهًذسعحانؼانُحغحانؼشتُحيفانصفاحلادٌػششىانهُيفذؼهىانرؼهافغوانذ
أل تاوتاو. انذٍَ يشتغَّ,ػالء يشتغ حتهُم يغ وَُذوص انرشغُم نُظاو

-)كىدلىغىسوف دالنح لًُح أٌ ػهً َذل مما يغرىي2.222مسريَىف( يغ
ذخمادلأٌ,فمثَرىسفضْىوْالثهد2.2222.25.أل2.25َّدالنح
ىانهغحانؼشتُحانصفاحلادٌُيفذؼهرؼهىانراليُزافغانودفؼاليفسفغانؼهًٍ

 .ػششتادلذسعحانؼانُحيذينػالءانذٍَتاوتاو
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 الباب األول
 مقدمة

 الفصل األول : خلفية المشكالت 
وكذالك مي. ع والتق وادلعادطرق وال خدل من ادل ومعةةم ىناك رليأنشطة التعليف 

رغرا  بننشطة التعلم. األحتقيق خدل  ىع ادلف.خدل ادل تاج لىتعليم اللغة العربية حي
م نعةان ، ومها: يتعلمخدل  الم. ينظرنا من ةوملية التعلمبعٌت  كيف م يالتعل مخدل 

 1.دلعلمالذي ررك  لى ا  خدل ادل وخدل  الذي ررك   لى ادلتعلومن ادل
ةلى الكفاءة وادلعرفة وادلهارات واحلرف.  رؤكخد ىا أنشطةالعلومي يف  ادلخدل 
 قادررن ةلى دلتعلومنفا,واحلرف ,وادلهارات ,ادلعارفو  تع ر  ادلعاقف من لالل

 2القة.اخلتبتكرة، و ادلو  ,وادلثومر,والتحليلية ,التحرج
، مالحظة ىي:مراح ، و  ةمخس م اللغة العربية ةلىيالعلومي يف تعل خدل ادل

العلومي ىع نعع  خدل . ىذا ادل3عتبريتال ادلعلعمات وحتلي  ل، مجع ادلعلعمات، ؤاس
 باحلاف  تعلومنى ادللأكثر تركي   مخدل ىع  ألن تعلم,رك  ةلى ادلر ذيالادلخدل  من 
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 Jamil Suprihatiningrum,Strategi Pembelajaran(Teori dan Aplikasi) (Cet. I; Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media,3112), h.141  
3

 Konsep Pendidikan Scientific, (Diklat Guru dalam rangka Implementasi kurikulum 3112), 

h.1. 

2
 Khairiah Nasution, Aplikasi Model Pembelajaran Dalam perspektif Pendekatan Saintifik, 

(Diktat Kemenag 3112), h.2. 
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العلومية  يمراح  الخدراس ةمخس قادررن ةلى تطتبيق يتعلومادلعلم جلع  ادل عطىر الذي
 م.ييف التعل

 2113 سنة 32رقم  كعمة مجهعررة لنخدونيسيااحل تنظيم 1آرة  19فص  
تحخدرا وحتفي  و ال وادلرح ة,وادللهوم ,تفاةليةأن األنشطة التعلم يف الًتبعرة تنفيذ بال

ادلتعلومن ةلى ادلشاركة بنشاط وتعفري مساحة كافية لالبتكار واإلبخداع واالستقالل 
 4وفقا مع معاىتبهم وادلصاحل والتنومية التبخدنية والنفسية للومتعلومن.

التفكر. ةوملية  مهارةشجع ةلى تطعرر  ةقل التالميذم، ييف ةوملية التعل 
ةلى حفظ ادلعاد / ادلعلعمات دون أن رطلب  مهارةالتعلم يف الصف معجهة لى 

قط، ف  لخدرهم معرفة عانلذلك، ادلتعلوم فهم وربط ادلعلعمات يف احلياة اليعمية.لمنو 
 5ة.يف احلياة اليعميال رطتبععان  مولكنه

أن السلعك  مبعٌتخدافع ىع ةوملية التشجيع والتعجيو، واستومرار السلعك. ال 
دافع باةتتباره القعة الخدافعة الشاملة  م،يوطعرلة األمخد. يف التعل التجاىية و اقدوافع ط

يف ادلتعلومن الذاتية اليت تؤدي لى التعلم، واليت تضومن استومراررة أنشطة التعلم 
وتعفري التعجيو بشنن أنشطة التعلم، حبيث العجهة ادلطلعبة من قتب  معضعةا 

                                                           

4
 Republik Indonesia,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 3112 

Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 3111 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan,(Jakarta: Sekretariat Negara,3112) hal.11. 

 
1

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorirentasi Standar Proses Pendidikan, (Cet. X; 

Jakarta:  Kencana, 3112), h. 1 
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 مرة أول ةمقابل بعخد التباحث .ادلخدرسة حالة ألرى وقعت يف 6حتقيقها. للخدراسة اليت
ىناك مشاك   باو باو،ةالةخدرن  مخدين ادلخدرسة العاليةاللغة العربية يف  علمممع 

( ادلتعلومن أق  من االىتومام 1) يادلتعلومن، لاصة يف الصف احلادي ةشر، وى
يف أثناء ىم رغري ( 3) من ادلعلميف االستوماع لى ادلعاد  ( ادلتعلومن رغري2لتعلم )

 استخخدامل ( ادلتعلومن أق 5( ادلتعلومن أق  اىتوماما باللغة العربية )4م )يةوملية التعل
 7من ادلعلم.العاجتبة ادلن لية ىتومام ةلى ادلتعلومن رغري ا( 6من وقت الفراغ لتعلم )

  مستخخدر خدل  الذيادلطرق و ال( 1) ,رعٌتالخدوافع اخلارجية أرضامشاك   
م  التعاون / التتبادلية بن ادلعلم بكاللق  ما( 2) دلتعلم.جذب ارتال  عنادلعلوم

( ةر  ادلعاد التعليومية 4م )يالعسائ  التعليم يف ةوملية التعل ةقل( 3) تعلمادلعلم وادل
ادلعاد التعليومية يف الكتب ادلخدرسية، رصعب ليفهم ( معلم 5ت ال رغري جذابة ) ال
 .فعال رغريم ينن التعلف، قليال( ختصيص العقت 6، )لومتعلمصعب ل ألن

 خدل ادل من فعاال أكثر العلومي مبخدل  التعلم, وزارات التعليم والثقافةمن  
 11التقليخدي.نتائج التبحعث أن التعليم التقليخدي حتفاظ معلعمات ادلعلومن بنستبة 

ة. يف تعلم يف ادلئ 25يف ادلئة بعخد مخس ةشرة دقيقة واكتساب فهم السياقية بنستبة 
يف ادلئة بعخد  91العلومي ، اإلبقاء ةلى ادلعلعمات من ادلعلم ألكثر من  خدل ادل

                                                           

6
 John W Santrock, Live Span  Developmen, Alih  Bahasa:  Achmad  Chusairi,Perkembangan 

Masa Hidup, Edisi Kelima, Jilid 1-3, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 3113), h. 121. 
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وذلك إلةخداد ادلتعلومن  8يف ادلئة. 71-51رعمن واكتساب فهم السياقية اليت 
ادلؤىلن وةلى استعخداد دلعاجهة التحخدرات ادلستقتبلية يف رلال التعلم رتطلب منهجا 

 2113ةلى  2113ةام  912ةلوميا ةلى النحع ادلتبن يف وزرر الخدرن رقم 
 معضعةات ادلنهج الكتاتيب لتعليم العربية واإلسالمية.

:( 51)فقط زرادة بنستبة التعلم ةلى االستختبارات مل تقخدم نتائج ىامة 
:(. حتقيقا ذلذه الغارة، 211مقارنة مبا كان ةليو ةلى أساس اإلبخداع )حىت 

واحلاجة لى صيارغة ةوملية التعلم القائم ةلى ادلناىج الخدراسية اليت تؤكخد جتربة 
 ذي رقعمشخصية من لالل ةوملية الرصخد، نسنل، وادلنطق، وحتاول )التعلم ال

  9.أج  حتسن اإلبخداع من ادلتعلومنادلالحظة( والتعاص  من ب
وبالتايل االبتعاد ةن ىذه ادلشاك  مل تكن أنشطة تعليومية فعالة دتاما مث  ما 
ميكن تعقعو يف حتقيق أىخداف التعلم. وبالتايل، حيتاج حتقيق تعلم الطالب لى 

العلومي  خدل وجعد ذلا، وال سيوما ادل خدل حتسن من لالل رلومعةة متنعةة من ادل
 .باو باو ةالء الخدرن مخدين ادلخدرسة العالية ررخد فعلو التباحثعن يفالذي ر

تبحث ةن "فعالية اراد ل الكاتبمستنخدا يف ذلك ةلى واقع ما ستبق، فإن 
لخدى تالميذ الصف احلادي ةشر تعلم اللغة العربية لرفع دوافع  العلومي  خدل ادل

 .بادلخدرسة العالية مخدين ةالءالخدرن باو باو
                                                           

8
 Kemendikbud, konsep pendekatan scientific 3112, hlm 6. 
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 Kemendikbud, konsep dan implementasi kurikulum 3112,hlm 41. 
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 البحثمشكلة : الفصل الثاني
بناء ةلى ما قخدم التباحث من اخللفيات السابقة، فيقخدم ىنا أسئلة جيعلها  

أما ادلشكالت الىت ستكعن أساسا للتبحث ىف ىذه ، حتخدرخدا دلشكالت التبحث
 الرسالة فهي:

م اللغة العربية يف الصف احلادي يتعلخدل  العلومي يف تطتبيق ادلكيف . 1
 مخدين ةالءالخدرن باوباو؟ بادلخدرسة العاليةةشر 

 م اللغة العربية الصف احلادي ةشرييف تعلالتالميذ  كيف دوافع. 2
 مخدين ةالءالخدرن باوباو؟بادلخدرسة العالية 

م اللغة ييف تعلرفع دوافع التالميذ يف  فعال علوميتطتبيق ادلخدل  ال. ى  3
 مخدين ةالءالخدرن باوباو؟بادلخدرسة العالية العربية الصف احلادي ةشر 

 الفصل الثالث: فرضية البحث
دلشكالت التبحث وتكعن ادلشكالت ةلى صيغة  مؤقتة لجابة يى و الفر 

والتبحث الذي حيتاج لى الفرو   .و فر ال ك  حبثمل ركن ل، مجلة سؤالية. لكن
، الفرو  صيارغة، ال رتم التبحث النعةي يف. نهج الكوميادل باستخخدام حبث ىع

 :ىي تبحثال امن ىذ و الفر  ، فإنذالكوب .و الفر  فيو جخدع ت أن رنتبغولكن 
 بادلخدرسة العالية م اللغة العربيةييف تعل ميذتالال رفع دوافعيف  علومي فعال خدل   الادل"

".مخدين ةالءالخدرن باوباو  
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 نى الموضوعاتوضيح معالفصل الرابع: 
قخدم التباحث شرح رقتب  اكتشاف ما ىف ىذه الرسالة، كان من األفض  أن  

الىت رتكعن منها ادلعضعع من ىذه الرسالة كي ال ركعن يف ىذه  الكلومات اذلامة
الرسالة سعء الفهم يف تفسري ىذا ادلعضعع رهم التباحث شرح اصطالحات فيوما 

 :رلي
طررقة العلومية المن  تتبعر وتعليومالذي لطعات  ادلخدل العلومي ىع  ادلخدل  .1

 ,ادلعلعماتحتلي  ادلعلعمات ، مجع ، سؤال،  من: مالحظة تتكعن يتال
فهم العلومي لى تعفري فهم للومتعلومن يف معرفة و  خدل رهخدف ادلو  .عتبريوت

نيت من أي رأن علومي، أن ادلعلعمات ال  خدل ادل ادلعاد ادلختلفة باستخخدام
  مكان ويف أي وقت، بغض النظر ةن ادلعلعمات من ادلعلم.

من دال  الشخص الذي رشجع ةلى القيام  قعة الروح ىع لتعلماافع و د .2
ةوما الخدلي  الخدوافع بنشاط التعلم ل رادة ادلعرفة وادلهارات والتجارب التعلم. 

والرجاء واألىخداف ادلستقتبلية واحمللعل يف  حيتاج اى التعلمو  ىع: تنتج الررغتبة
 ك  ادلسنلة.
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 أهداف البحث وفوائدهالفصل الخامس: 
 أىخداف التبحث .1

م اللغة العربية يف الصف احلادي يتعلخدل  العلومي يف تطتبيق ادلمعرفة   . أ
 .مخدين ةالءالخدرن باوباو بادلخدرسة العاليةةشر 

 م اللغة العربية يف الصف احلادي ةشرييف تعلالتلوميذ من معرفة الخدوافع  . ب
 .مخدين ةالءالخدرن باوباوبادلخدرسة العالية 

م اللغة ييف تعلرفع  الخدافع لتالميذ ل فعال علوميتطتبيق ادلخدل  ال معرفة . ت
 .مخدين ةالءالخدرن باوباوبادلخدرسة العالية العربية يف الصف احلادي ةشر 

 فعائخد التبحث .2

 للومعلومن يف تعفري الخدافع للتعلم. فائخدة  . أ
يف تعليم اللغة العربية مبخدل  لتطعرر وتعفري ادلعرفة معلعمات للومنلف  . ب

 العلومية.
مخدين  العالية يف ادلخدرسةللومتعلن  الخدوافعرفع ىذا التبحث رنفع  يف  ومن . ث

 .ةالءالخدرن باوباو
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 الباب الثاني
 المكتبيةالدراسة 

 في تعليم العلمي دخلمتعريف ال الفصل األول:
، 99التعليم األمًنكي يف القرن  من علم تعرف العلمي أول دخلادل 

العلمي  ادلدخل ز على أساليب سلترب شكلية تؤدي إىل احلقائق العلمية.ركالذي ي
، والاشعور ودوالفر  البحث ماشكلةاشاكل ال ي تودد يف ادلمباشرة يف  تعلمٌنادل تنطوي

الفرصة  يودد دلتعلمٌنا يف أناشطلة ىا,قرأ. يالعناية بالبيئة، والفضول، وحب أن 
 9العمل.حصيل  إلدراء البحث والتطوير وتقدمي 

م السياقية القائمة. ادلعارف يالعلمي ىو أساس من أناشطة تعل ادلدخل
. ولكن جيدون أنفسهمليس من تذكر احلقيقة  ادلتعلم  الذي يودد وادلهارات

ادلعلومات ، مجع ، سؤال،  وقع من: مالحظةالذي ادلدخل العلمي ىو دخل ادل
 . عبًنتال و ,ادلعلوماتحتليل 

 م على النحو التايل:يالعلمي يف أناشطة التعل دخلادل مبادئ 
 .علمٌنتدار على ادل مي. التعل9
 .student self conceptب  مي. التعل2
 هارات التفكر.لرفع ادلم ي. التعل3

                                                           
1

 Rohandi, Pendidikan Sains YangHumanistik:Memperdayakan Anak melalui Pendidikan Sains, 

(Yogyakarta : Kanisius,2005) h. 25. 
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 للمعلمٌن. تدريسوافع لدو لدى الطالب  وافعالد لرفع تعليم. ال4
 . تزويد الطالب الفرصة دلمارسة ادلهارات يف رلال االتصاالت.5
 2ديارس على مهارة التواصل/الكالم.. 6

مصادر التعلم  من الطالب معرفةحدث العلمي،  دخلىذا ادل أدابمب 
 التعلم اخلربة تطوير اإلبداع و لقادر على ,ادلختلفة
 العلمي ىي:مبدخل  م يالتعلأما غرض  

 مهارت التفكر.لرفع . 9
 كل.ا على حل ادلاشدلمارس . 2
 ليصنع ادلعلمٌن حيتاج اىل التعلم.. 3
 عالية.دردة ل على و . حص4
 يف األفكار والتواصل، وخاصة يف كتابة ادلادة العلمية. علمٌن. تدريب ادل5
 . تطوير شخصية الطالب6

 هأساسايف العلمي ادلدخل العلمي. ادلدخل  ىإن ادلعرفة العلمية حصول عل
ليتم استدعاؤىا العلمية، وطريقة  لصياغة االستنتادات. .فصلةادل ظاىرة  نظرة على

، التجريبية اتالبحث )طريقة التحقيق( ينبغي أن تستند إىل األدلة من مالحظ
 .وقابلة للقياس

                                                           
2

 Daryanto, Pendekatan pembelajaran saintifik kurikulum 2013, h.55 
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 . وىي:من ادلعايًن يوالعلمي لد ادلدخلفإن تطبيق لذلك، 
 من العلمية,ليس من خيال او قصة.م يالتعلادلادة . 9
من  ختلع ، علمٌن. شرح ادلعلم، واستجابات الطالب، والتفاعل بٌن ادلعلم وادل2

 حتيز.
 حل ادلاشاكل، وتطبيق الدروس. ،ًن. تاشجع وحتفيز الطالب على التفك3
الطالب على التفكًن نظريا يف رؤية أودو االختالف والتماثل، . تاشجيع وحتفيز 4

 وتصل إىل واحد آخر من ادلواد التعليمية.
. تاشجيع وحتفيز الطالب قادرون على فهم وتنفيذ وتطوير طرق التفكًن بعقالنية 5

وموضوعية ردا على ادلواد التعليمية على أساس ادلفاىيم والنظريات واحلقائق 
 كن حصرىا.التجريبية ال ي دي

 3.نظام عرض لالىتمام, ، ولكن  أىداف التعليمية باشكل بسيط وواضح. 6
، وىي األناشطة األولية واألناشطة األساسية مراحل أناشطة التعلم ثالثة 

هتدف إىل خلق من التعلم ادلبكر الفعال الذي  ألوليةواألناشطة اخلتامية. األناشطة ا
يتيح للطالب دلتابعة العملية التعليمية باشكل ديد. الناشاط األساسي ىو الناشاط 
الرئيسي يف عملية التعلم أو يف عملية السيطرة على جتربة التعلم )جتربة التعلم( 

                                                           

3
 Kemdikbud, pendekatan  Scientific dalam pembelajaran. (Jakarta:pusbangprodik,2013).h.2-

3.  
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م إناشاء طالبا وطالبة. تاشمل األناشطة ال ي هتدف إىل أمرين رئيسيٌن. أوال، يت
ادلصادقة على مفهوم أو القانون أو ادلبدأ الذي كان من قبل الطالب. ثانيا، يف 

 إثراء الطالب يتقن ىذا ادلوضوع.
 بمدخل العلمي ميخطوات التعلالفصل الثاني : 

م يالتعل أناشطة، أن 2193يف عام   89 ,رقم تنظيم وزير التعليم والثقافة 
 .عيربت ادلعلومات وحتليل ل، مجع ادلعلومات، سؤا، الحظةمىي: و  ,مخسةعلى 

 4يف ددول التايل: كمااألساس التعليم يف رلموعة متنوعة   مخسة 
 معنو. والتعلم  أناشطة ب : العالقة بٌن خطوات التعلم9اجلدول 

 الكفاءات المتقدمة أنشطة التعلم خطوة التعلم

 مالحظة
القراءة،واالستماع، ، وعرض 

 )بدون أو مع أداة(.
قطار الجدية والدقة، وتبحث عن 

 .المعلومات

 لؤاس
 

طرح أسئلة حول المعلومات التي 
ليست مفهومة من ما يالحظ أو 
أسئلة للحصول على معلومات 

)بدءا من  إضافية حول ما لوحظ
أسئلة واقعية على األسئلة التي هي 

 افتراضية(.

 تطوير اإلبداع، والفضول، والقدرة
التفكير صياغة األسئلة لتشكيل 

النقدي الالزم لحياة ذكية والتعلم 
 .مدى الحياة

 

 جمع المعلومات
 

 إجراء التجارب. -
قراءة مصادر أخرى غير الكتب  -

تطوير موقف الضمير وصادقة، 
اآلخرين،  مهذبا، واحترام الرأي

                                                           
4

 Kemdikbud, Materi Pelatihan Implementasi kurikulum 2013,h.35-43. 
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 المدرسية.
مراقبة الكائنات / األحداث /  -

 األنشطة.
 مقابالت مع مصادر -
 

وتنفيذ القدرة على  التواصل والقدرة
جمع المعلومات من خالل 
 مجموعة متنوعة من الطرق
عادات  الدروس المستفادة وتطوير

 الدراسة والتعلم مدى الحياة.

 معلوماتتحليل 
 

 معالجة المعلومات بالفعل -
 جمعت إما نتائج محدودة
 جمع األنشطة / التجارب

من شأنه أن يؤدي أيضا من النشاط 
 المعلومات.وأنشطة لجمع  لوحظ

معالجة المعلومات التي يتم  -
جمعها من الطبيعة إلضافة سعة 

وعمقا في معالجة المعلومات التي 
تبحث عن حلول من مجموعة 
متنوعة من المصادر التي لديها 

 رأي مختلف على العكس من ذلك

تطوير موقف صادقة، واعية 
ومنضبطة، ويحترمون القانون، 
بيق والعمل الجاد، والقدرة على تط

 اإلجراءات والقدرة على التفكير
 بالحث واالستنباطي في الختامية.

 عيبرت

عرض النتائج من 
المالحظات،استنتاجات تستند إلى 

 نتائج التحليل
عن طريق الفم، وكتب، أو وسائل 

 .اإلعالم األخرى

تطوير موقف صادق، الضميري، 
 والتسامح، والقدرة على التفكير

بالمهارات الرأي  منهجي، وكشف
واضحة وموجزة، وتطوير لغة جيدة 

 واليمين
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 مالحظة .1
ناشطة التعلم ال ي أدري  يف عملية الرصد ىي: القراءة، واالستماع،  األ

وعرض )بدون أو مع أداة(. الكفاءات ادلتقدمة ىي: خطورة القطار والاشمول، 
 وتبحث عن ادلعلومات.

معٌن، مثل  يزاألسلوب لو شل طريقة مراقبة مغزى األولوية التعلم عملية. ىذا
يعرض وسائل اإلعالم كائن حقيقي، والطالب سعيدة والطعن فيها، وسهل 
التنفيذ. بطبيعة احلال، فإن الناشاط ادللحوظ يف سياق ىذه الدراسة عادة ما يتطلب 
فرتة إعداد طويلة وناضجة، والتكلفة واجلهد عالية نسبيا، وإذا مل يكبح مجاحو 

اذلدف من التعلم. طريقة مراقبة مفيد ددا لتحقيق فضول سوف حتجب ادلعىن و 
ادلتعلمٌن، حىت أن عملية التعلم لديو أمهية عالية. من خالل رصد ادلتعلمٌن وددت 
أن ىناك يتم حتليل العالقات بٌن الكائنات مع ادلواد التعليمية ال ي يستخدمها 

 ادلعلم.
 ما يلي:كالحظ الناشاط يف دراسة أدري  من خالل اختاذ خطوات  

 أ. حتديد األشياء ال ي يتعٌن مراعاهتا.
 تعٌن مراعاهتا.تب. دعل ادلالحظة وفقا للنطاق الكائن ال ي 

د وضوح ما حيتاج البيانات ال ي يتعٌن مراعاهتا، سواء االبتدائي يج. حتد
 والثانوي.
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 يتعٌن مراعاهتا. ذيد. حتديد مكان الكائن ال
هبا ادلالحظات جلمع البيانات لتاشغيل ه. حتدد بوضوح الطريقة ال ي ستتم 

 بسهولة ويسر.
و. حتديد كيفية واالحتفاظ بسجالت لنتائج ادلالحظات، مثل استخدام أدهزة 
الكمبيوتر احملمولة والكامًنات وأدهزة التسجيل، ومسجالت الفيديو، والقرطاسية 

 األخرى.
شرة. ويف ىذا ناشطة ادلراقبة يف عملية التعلم تقتضي إشراك ادلتعلمٌن مبااأل

 الصدد، جيب أن يفهم ادلعلمٌن أشكال إشراك ادلتعلمٌن يف ىذه ادلالحظات
 سؤال .2

ادلعلومات ال ي ليس  مفهومة من ما  عنسئلة األطرح تفعل بناشطة ال ي األ
يالحظ أو أسئلة للحصول على معلومات إضافية حول ما لوحظ )بدءا من أسئلة 
واقعية على األسئلة ال ي ىي افرتاضية(. الكفاءات ادلتقدمة يف تطوير اإلبداع، 
والفضول، والقدرة على صياغة األسئلة لتاشكيل العقل النقدي حياة ذكية والتعلم 

ياة. مصطلح "ادلسألة" ليس  دائما يف شكل "حكم االستفهام"، ولكن مدى احل
أيضا ديكن أن يكون يف شكل بيان، ما دام كالمها رغبة االستجابة اللفظية. شكل 
أسئلة، مثل: ما ىي خصائص اجلمل فعالة؟ أي بيان، على سبيل ادلثال: اذكر 

 خصائص اجلملة فعالة!
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 ظيفة تطلب(. 9
ة، واالنتباه إىل ادلتعلمٌن حول موضوع أو موضوع تثًن الفضول، والفائد . أ

 التعلم.
 تاشجيع وإذلام ادلتعلمٌن للتعلم الناشط وتطوير األسئلة من وإىل نفسو. . ب
صعوبات التعلم تاشخيص يف وق  واحد ينقل ادلتعلمٌن تعريف إلجياد  . ت

 حل.
مهام ىيكلة وتوفًن فرص للمتعلمٌن إلثبات ادلواقف وادلهارات، وفهم دوىر  . ث

 التعلم ادلقدمة.
مهارات ادلتعلمٌن توليد يف التحدث وطرح األسئلة وإعطاء األدوبة منطقيا،  . ج

 باشكل منهجي، واستخدام اللغة ما ىو ديد وصحيح.
   تاشجيع ماشاركة ادلتعلمٌن يف مناقاشة، حبجة وتطوير مهارات التفكًن  . ح

 واستخالص النتائج.
 معايًن أسئلة ديدة(. 2
 .باختصار واضحأ. 
 .إدابات إذلام. ب
 لديو الرتكيز. ت.
 . شليز التعزيز.ث
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 . توفًن فرص للمتعلمٌن للتفكًن مرة أخرى.ج
 . حتفيز زيادة الطلب القدرة ادلعرفية.ح
 .. حتفيز عملية التفاعلد

 مع المعلومات. ج3
 مجع ادلعلومات / وتاشمل أناشطة التعلم التجرييب:

 .أ. إدراء التجارب
 الكتب ادلدرسية.ب. قراءة مصادر أخرى غًن 

 ج. رصد األدسام / األحداث / األناشطة؛ و
 د. مقابالت مع مصادر.

الكفاءات ادلتقدمة يف عملية مجع ادلعلومات / جتربة تطور ادلوقف الضمًني، 
صادقة، مهذبا، واحرتام آراء اآلخرين، والقدرة على التواصل وتنفيذ القدرة على 

ن الطرق للتعلم، وتنمية عادة التعلم مجع ادلعلومات من خالل رلموعة متنوعة م
والتعلم مدى احلياة. للحصول على التعلم احلقيقي أو أصيلة، وادلتعلمٌن لديها يف 
زلاولة أو جتربة، خاصة بالنسبة للمواد أو ادلواد ال ي تتوافق. جيب أن يكون ادلتعلمٌن 

لى استخدام ادلهارات الالزمة لتطوير ادلعرفة من البيئة، فضال عن كونو قادرا ع
األسلوب العلمي وادلوقف العلمي من أدل حل ادلاشاكل ال ي يوادهوهنا كل يوم. 

( ادلعلمٌن جيب صياغة جتربة 9من أدل تنفيذ احملاكمة ديكن أن دتضي بسالسة )
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( ادلعلم والطالب على االستعداد ادلعدات 2ستنفذ موضوعي ياصلا تلميذ، )
( ادلعلمون 4االعتبار ادلكان والزمان، ) ( احلادة إىل األخذ بعٌن3ادلستخدمة، )

( معلمٌن مناقاشة ياصلا على وشك أن 5تقدم األوراق لتوديو أناشطة الطالب )
( طالبا وطالبة 7( تقسيم ورقة العمل للطالب، )6يستخدم على سبيل التجربة، )

( ادلعلم جبمع عمل الطالب وتقييم ذلم، 8إدراء التجارب مع توديو ادلعلمٌن، و )
 لزم األمر ناقش الكالسيكية.إذا 

 معلومات.تحليل  4
األناشطة ال ي أدري  يف عملية ادلعلومات الزميلة / التجهيز على النحو 

 التايل التعلم.
أ. معاجلة ادلعلومات ال ي مت مجعها بالفعل إما نتائج زلدودة مجع األناشطة / 

 ادلعلومات.أن التجارب أيضا مراقبة نتائج األناشطة والفعاليات جلمع 
ب. جتمع معاجلة ادلعلومات من الطبيعة إلضافة سعة وعمقا يف معاجلة 
ادلعلومات ال ي تبحث عن حلول من رلموعة متنوعة من ادلصادر ال ي لديها رأي 

 سلتلف على عكس ذلك.
العلمي الذي اعتمد يف  دخل" يف إطار عملية التعلم مع ادلمنطقمصطلح "

علمٌن وادلتعلمٌن ماشاركٌن ناشطٌن. جيب أن لوصف ادلنهج أن ادل 2193عام 
ن يكون الرتكيز بطبيعة احلال يف كثًن من احلاالت وحاالت ادلتعلمٌن أكثر ناشاطا م
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ىو عملية التفكًن ادلنطقي ومنتظم على مدى كلمة احلقائق التجريبية  معقول.ادلعلم
 ال ي ديكن مالحظتها للحصول على النتيجة يف شكل من أشكال ادلعرفة.

علمٌن التعلم األناشطة ادلنتسبٌن بادلعلومات عملية للعثور على العالقة بٌن مت
ادلعلومات مع معلومات أخرى، وددت منطا من ادلعلومات الربط، وحىت تأخذ 

على أساس االستنتادات، ديكن  5رلموعة من االستنتادات من أمناط وددت.
 للمتعلمٌن التواصل النتائج أو االستنتادات

 عيبرت. 5
مالحظات واالستنتادات بناء يعين م يف التواصل يأناشطة التعلتاشمل 

التعليم  وىكذا، فإن أناشطة 6، أو غًنىا.خط لسان,على نتائج التحليل من 
واألناشطة ادلهيكلة، والناشاط ادلستقل الذي يتجلى  على اللقاء  ونادلتعلمٌن تضمب

يف شكل مراقبة، تسأل، ومجع ادلعلومات أو التجارب، زميلة أو معاجلة ادلعلومات، 
 والتواصل الذي يتجلى يف أشكال من أناشطة التعلم.

، النفسيةالتعاوين ىو فلسفة بم يتعلالالتعاوين. بم يالتعل  التواصل, أناشطة يف
يف الفصول. دوىر التعاون ىو فلسفة التفاعل الباشري وأسلوب  علمالتىو أكثر من 

                                                           
5
 Herry Widyastono, Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah: Dari Kurikulum 2004, 2006, 

ke Kurikulum 2013, h. 205 
6

 Republik Indonesia, Peratutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51a 

Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum, Lampiran 4, h. 6. 



09 
 

احلياة الذي يضع وتفسًن التعاون عن التفاعل ىيكل، مصممة تصميما ديدا 
 وبطريقة متعمدة لتسهيل اجلهود اجلماعية لتحقيق األىداف ادلاشرتكة.

يف تعلم التعاوين سلطة ادلعلمٌن وظائف ادلعلمٌن أكثر توديها أو مديري 
علم. بدال من ذلك، ينبغي أن يكون تثقيف ادلاشاركٌن أكثر ناشاطا. إذا مت وضع ت

التعلم التعاوين كفلسفة الاشخصية، وقال انو تطرق اىل ىوية الطالب، وخاصة إذا  
 كان  تتعلق أو تتفاعل مع بعضها البعض أو ادلعلم.

أودو يف حاالت التعاونية، وادلتعلمٌن يتفاعل مع التعاطف واالحرتام وتقبل 
القصور أو نقاط القوة يف كل منها. وهبذه الطريقة سوف تنمو الاشعور باألمن الذي 

 يسمح ادلتعلمٌن دلوادهة التغًنات ادلختلفة و التعلم معا.
 التعلم و أنواعه فعوادالفصل الثالث: تعريف 

 تعريف دوافع التعلم  .9
وثيق ددا مع القوة الدافعة والفالتر وكدليل ترتبط األناشطة باشكل ىو دافع 

 ادلصاحل وادلواقف.
الدافع ىو حادة غًن ماشبعة يؤدي إىل دوافع مجع من دافع ومعناه لغة 

سلوك معٌن للفرد، ويتحدد ىذا السلوك اعتمادًا على قوة الدافع. فالبحث عن 
األكل يأيت من واقع طبيعي ىو اجلوع ومبجرد إشباع ىذه احلادة ينقضي ىذا 
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حا الدوافع ىو السعي الذى يدافع اإلنسان ألن يتحرك وأّما معناه اصطال .السلوك
 و يفعل فعال لنيل غايتو.

( 9ولكن الدافع ادلرتبطة ) ,الدافع ىو أحد احملددات اذلامة يف الدراسة
( مقاومة السلوك، أو بعض الاشخص القدمي 3( قوة االستجابة؛ )2سلوك. )

 7تتصرف بطريقة معينة.
الدافع ىو كل ما تاشجع الاشخص على اختاذ اإلدراءات الالزمة لنفعل 

 :الدافع وىيعن شيئا. اآليات 

                  8   

 دوافع التعلم أنواء .2
 داخليال افعد  . أ
ال حتتاج إىل أن تكون حافزا من اخلارج ألن الفرد لديو الرغبة.  الدافع اىذ

ىذا النوع من التحفيز ينبع من داخل الفرد نفسو دون أي إكراه، وتاشجيع 
اآلخرين، ولكن من تلقاء نفسو. مثال، األطفال يريدون أن يتعلموا ألهنم يريدون 

. لذلك كان يدرس اكتساب ادلعرفة وتريد أن تكون مفيدة للوطن واألمة والدولة
 من اآلخرين. أمردون ب

                                                           
7

 Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP. (Jakarta : GunungPersada 

Press,2005),h.157 
5

 Departemen Agama Repubik Indonesia,  Al Qur’ an dan Terjemahnya. (Semarang : CV. 

Toha Putra, 1151) h. 110 
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ادلتعلمٌن الذين لديهم الدوافع الذاتية دتيل اىل ان تكون متعلمة وادلعرفة 
ولديهم خربة يف رلال معٌن وحيب أن يتعلم ىو الناشاط الذي أبدا مهجورة من 

 ادلتعلمٌن أناشطة والدوافع الذاتية من أدل حتقيق العلم.
 :تحفيز الداخلي ىوالعوامل ال ي تؤثر على ال  
 دات البيولودية والنفسية.اب  احلابسب يعمل العمل ( ضرورة، شخص9
 حتقيق األىداف.اىل لتحرك شخص  و, نجاحبال دافع  ( األمل،2
 ، ىو طعم ونكهة أشبو رغبة يف شيء دون إبالغو.رغبة( 3
 9الذي يطلع من شخص للغاية.( الرضا الوظيفي، دفع 4
، سوف تكون أكثر  مورغباهت حلاخاتلتحقيق ا عوادفي الذينادلتعلمٌن  

 .محاسة للقيام بأمور ان حيقق ما يريد
 اخلاردي افعد . ب

الدافع الذي داء من خارج شخصية اإلنسان و ليس لو العالقة ادلباشرة 
باذلدف يف التعليم. فالطالب يدرس ادلادة بسبب حادتو إيل النتيجة أو اجلزاء أو 

العقاب أو األستاذ أو الفاشل أو ألدل ملئ كاشف الاشهادة و كذلك خياف عن 
 الغياب و غًن ذلك.

                                                           

1
 Dwi PrasetiaDanarjati, dkk.,Pengantar Psikologi Umum (Cet I; Jakarta: Graha Ilmu, 2013), 

h.52 

 



11 
 

ىذا النوع من التحفيز يناشأ نتيجة األفراد التأثًنات اخلاردية أو على دعوة، 
وادلهمات أو إكراه من اآلخرين، حىت أن ودود ىذا الاشرط يف هناية ادلطاف انو لن 

 يفعل شيئا للتعلم.
للمعلمٌن القيام بو لرفع الدوافع تعلم ادلتعلمٌن ىناك بعض اجلهود ال ي ديكن 

أي اجتاه ستتخذ  معلمٌنلل علم( توضيح األىداف ادلراد حتقيقها، وأوضح م9:
 أساسا إىل االجتاه الذي األىداف التعليمية ادلمنوحة.

 مثال على نادحة. ,ثاراشتّد األالطالب،  احلماشة ياشتدّ ( 2
 تدرس الحتيادات ادلتعلمٌن. ( قم بتوصيل ادلواد الدرس الذي سوف3
 ادلتعلمٌن.حاداة ادلواد مع  صل( 4
مثال مناقاشة، والعمل ,( استخدام سلتلف مناذج واسرتاتيجيات التعلم ادلتنوعة 5

 اجلماعي، والتجارب وادلظاىرات وىكذا دواليك.
( إناشاء اجلو لطيفا يف التعلم، متعة الغالف اجلوي يف زلاولة للحصول على 6

 األبد يف الغالف اجلوي حية، طازدة وخالية من التوتر. الدردة إىل
 ( إعطاء رلاملة معقولة ألي ادلتعلمٌن نادحة.7
 بقدرة لكل ادلعلمٌن.  تقييماتال .( إعطاء تقييمات8
( التعليق على عمل الطالب، جيب أن تعطى كل ادلتعلمٌن إكمال ادلهمة 9

 التعليقات اإلجيابية.
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، وخلق ادلنافسة اإلجيابية والتعاون. مع ادلنافسة، خلق ادلنافسة والتعاون (91
وبطبيعة احلال، فإن الطالب العمل باشكل ددي لنتائج العمل سوف تكون 

 91مثالية وأفضل.
بناء على ما سبق، ديكن أن ينظر إليو أنو لدوافع ادلتعلمٌن، ينبغي أن يكون 

خذ ادلتعلمٌن لربط ادلعلم أو األستاذ قادرة على شرح أىداف التعلم جتاه ال ي ستت
 لعلالدرس مع قدرة ادلتعلمٌن، وذلك باستخدام اسرتاتيجيات وأساليب ختتلف،

 الفرح.خلق التعلم 
 وافع التعلموظائف دالفصل الرابع: 

أن وظيفة الدافع ىو دفع أو نقل أو إذلام شخص لرغبة واستعداد لفعل 
أناشطة التعليم شيء من أدل احلصول على النتائج أو حتقيق أىداف معينة. يف 

والتعلم الدافع ادلطلوبة. مع الدافع، والنتائج ال ي مت احلصول عليها التعلم سوف 
يكون األمثل. الدافع أكثر دقة نظرا، وأكثر صلاحا بل ىو أيضا درسا. لذلك الدافع 
وحتديد دائما شدة اجلهد للتعلم للطالب. النجاح يف حتقيق ىذا اذلدف، يتم 

لدافع. واإلصلاز اجليد أن يكون من الصعب احلصول عليها حتديدىا من قبل قوة ا
 يف غياب اجلهود للتغلب على ماشاكل أو صعوبات.

                                                           
10

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran,(Jakarta:Kencana,2015), h.261-262 
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عملية التجارية يف حل ىذه الصعوبات توفر دفعة قوية حقا. يف اإلسالم 
يفسر بوضوح أن حيفز اجلهود للتغلب على الصعوبات ال ي ترتبط ارتباطا وثيقا صلاح 

 :8-7تعاىل يف سورة الزلزلة اآليات الاشخص. كما قال اهلل 
                         

99    

من اآلية ادلذكورة أعاله، وضلن نعلم أن الدافع لديهم وظيفة كبًنة ددا يف 
التعلم ادلثلى، فمن الضروري  حتقيق اذلدف، ىذا النظام للطالب لتحقيق سلردات

 أن الدافع، يف اتصال مع ىذا ىناك ثالث وظائف من التحفيز.
 ( تاشجيع الناس على القيام بو.9
 ( حتديد االجتاه أو اإلدراءات، وىي ضلو األىداف ادلراد حتقيقها.2
( اختيار الفعل، ال ي حتدد ما جيب أن يتم تاشغيل اإلدراءات دلباراة من أدل 3

ودود الدافع القوي يف شخص لديو تأثًن كبًن لتحقيق  92.ا اذلدفحتقيق ىذ
 .النجاح

 دوافع التعلم في رفع  طريقةالفصل الخامس: ال
وخاردي ىو  داخلييف دور أناشطة التعليم والتعلم كل من الدوافع ال

معلم استخدام ,يف ىذه احلالة. مطلوب. دافع للطالب تطوير األناشطة وادلبادرات

                                                           
11
 Departemen Agama Repubik Indonesia,  Al Qur’ an dan Terjemahnya. (Semarang : CV. Toha Putra, 

1151), h. 145 
12

 Sardiman A.M., Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar. h. 54. 
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رلموعة متنوعة من الدوافع ال ي يدرس الطالب الثاب . ىناك عدة أشكال وسبل 
 ، فإنو ينبغي أن يفهم على النحو التايل:سردمنحتفيز. الصيغة ادلقرتحة 

نتائج أناشطة تعلم مقصود بالدردة يعين . ادلعلم  إعطاء الدردة، أوال
تلف وفقا لنتائج . القيمة ال ي مت تعيينها إىل كل طالب عادة ما ختعلمٌنادل

االختبارات ال ي حصلوا عليها من نتائج تقييم ادلدرسٌن. األرقام ىي أدوات حتفيزية 
توفر حافزا كافيا للطلبة للحفاظ أو حىت حتسٌن التحصيل الدراسي ذلم. وعادة ما 
ترد ىذه القيمة يف بطاقات كتاب التقرير وفقا لعدد مربرلة من ادلوضوعات يف 

عدد أو قيمة ديدة لتحفيز الطالب على التعلم. وأخًنا، ديكن  ادلناىج الدراسية.
للمدرسٌن توفًن الدردات الرقمية من خالل النظر يف إجيابيات وسلبيات يف كل 

 التعليم.
إعطاء ىدية للطالب. ىدايا تعطي شيئا لاشخص آخر ادلعلمٌن ، ثانيا

أو ىدية تذكارية )تذكار(. اذلدايا ادلقدمة إىل أشخاص آخرين ديكن أن  فاءةكب
يكون أي شيء، وىذا يتوقف على رغبة، أو ديكن أيضا أن يتم تعديلها من قبل 
إصلازات شخص. احلاصلٌن على اجلائزة ال يتوقف على ادلوقف، وادلهنة والعمر. 

 .الدوافع لكل إنسان احلق يف احلصول على ىدية من شخص ما مع بعض

، منافسيهم أو ادلنافسة. منافسٌن أو ادلنافسة ديكن أن تستخدم كأداة الثالثة
حتفيزية لتاشجيع الطالب أن يكون متحمسا التعلم. ادلنافسة، كل من األفراد 
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واجلماعات بالاشكل ادلطلوب يف رلال التعليم. ىذه الاشروط ديكن استخدامها 
ا اجلو يلعب دورا طرق التدريس، ديكن جلعل عملية تفاعل تعلم مواتية. دلثل ىذ

للمدرسٌن شكل الطالب يف شكل رلموعة التعلم يف الفصول الدراسية، وإذا ثب  
أنو قد مت النظر إىل كل طالب يف ادلسابقة. إلتقان مادة الدرس الذي مت تقدديو، مث  

بطريق ادلختلف الذي يفعل العلم,لعل ادلتعلمٌن قادرين على 93كل طالب ادلعنية.
 قيق األىداف التعلم.حت
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 Sardiman A.M., Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar. h. 11-13 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث العلمي

  البحث العلمي نوع الفصا األول:
عندما ينظر إليها من حيث مناذج وأنواع، وتشمل ىذه الدراسة البحث 

مي، ألن ىذا البحث ىو استخدام الكثري من األرقام، بدءا من مجع البيانات عال
يف ىذه احلالة وتفسري البيانات، فضال عن ظهور النتائج. وبشكل أكثر حتديدا 

يؤدي إىل األحباث الواقع بأثر اليت أدت إىل الدراسة بعد أن حتدث يف ىذا اجملال. 
وقد مت ىذا البحث باستخدام اإلحصاء الوصفي، واإلحصاءات ادلستخدمة لوصف 
شخصية من ادلشاركني يف االستطالع يسجل لكل متغري واإلحصاءات استنتاجي، 

 ات وتطبيق النتائج على السكان.وىي تقنية تستخدم لتحليل العين
باو باو، واستند  مدين عالءالدين مدرسة عاليةأجريت ىذه الدراسة يف 

آخر يف ماكاسار على وجو التحديد،  مدرسةاالختيار على اعتبار أن بادلقارنة مع 
 مدين عالءالدين باو باو ممثل جدا )دتثل( لألحباث.مدرسة عالية 

 العينة النموذجية وى مجموع الكلالفصل الثاني: ال
 اجملموع الكلي .1
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والية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية  :ىو  اجملموع الكلي 
اجملموع الكلي .وخصيصة معينة أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب االستنباط

 1.ىو كل ما يكون مصدار من ادلواد للبحث العلمى
مدين عالءالدين  ادلدرسة عاليةيف متعلمني لل اجملموع الكليحالة 1. اجلدول
  8112/8112 السنة الدراسية. باوباو

المتعلمين عدد الصف رقم  
1 XI A 43 
8 XI B 43 

 82 رلموع

 العينة النموذجية .8

 8.العينة النموذجية ىي جزء من أجزاء اجملموع الكلي الذى دتتاز بو
 .حبثوجزء أو نائب اجملموع الكلي ادلراد مبعن   العينة النموذجية

مدين عالءالدين بادلدرسة العالية من ادلتعلمني   العينة النموذجيةحالة .8اجلدول 
  8112/8112 باوباو

العينة النموذجيةعدد  الصف رقم  
1 XI A 43 
8 XI B 43 

 82 رلموع

                                                           
1

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. (Cet: ke-6; Bandung: Alfabeta, 2002), h. 111. 
2

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. h.112 
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يستخدم  .تستخدمها ألخذ العينة النموذجيةأخذ العينات ىي الطريقة اليت 
حبث يستخدمون كعينة أو  كلىمما يعين أن مجيع النة مشبعة الباحث تقنية عي

طالبا. وبالتايل  82وبناء على ما سبق، ميكن مالحظة أن حجم العينة ىو  الكلى.
 شخصا. 82فإن العينة اإلمجالية ىي 

 هوأدوات طريقة جمع المعلوماتالفصل الثالث: 

 طريقة مجع ادلعلومات .1

 :أما طريقة مجع ادلعلومات كما يلى

ىو طريقة مجع ادلعلومات من خالل عرض عدد من األسئلة ادلكتوبة اإلستبيان  . أ
االستبيان الذي  4للحصول على ادلعلومات أو جلمع ادلواد من اجمليبني.

 يستخدمو الباحث للحصول على موقف اجمليبني دلادة اللغة العامية وغريىا.
كتوب,و تبحث  ادلعلومات عن ادلالحظات,والنسخ,والالوثائق ىي  . ب

 3,واجلدوال.,و اجملالتالصحيفة
ادلقابلة  ىي احملاورة بني السائل واجمليب شفويا للحصول على ادلعلومات من  . ت

اجمليبني يف ادلقابلة. مثل احلوار بقصد ليحصل اإلخبار. لذلك يف ىذه الدراسة 

                                                           
3

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. h. 133. 
4

 Suharsimi Arikunto. 1336. Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka 

Cipta.) h. 234. 
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الكاتب يعمل ادلقابلة ليسهل على احلصول البيان سواء كان من الطالب أو 
 العامية.من زلاضر اللغة العربية 

 أدوات مجع البيانات .1
األدوات اليت يستخدمها الباحث جلمع ادلعلومات على حسب ادلسائل اليت 

 يراد حبثها يف ىذا البحث ىي:

 اإلستبيان  . أ
للطالب لتعلم  تعمم على عدد من األسئلة أو بيانات ألفادل

 حث.واالستفسار عن الب
 الوثائق . ب

تخذ عددا من الوثائق للحصول على بيانات تتعلق يوسوف الباحث 
 .لبحثعن اموضوع 

األسئلة إىل الشخص ادلختص  عدد يسأل الباحث منادلقابلة يعين  . ت
 .الستكمال البيانات ادلتعلقة بالبحث

 معلوماتالالفصل الرابع: طريقة تحليل 
الختتام البيانات من ىذا البحث فبعد أن مير مراحل يف طرق البحث، 

 : كما يلىتحليل مجيع البيانات. مع اإلشارة  ب
 اإلحصاء الوصفي .1
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البيانات بطرق اليت تصف أو  حتليلوىي اإلحصاءات ادلستخدمة يف  
 ,و خريطة.ادلئوي ,عرض,تقدمي البيانات يف اجلدولب ,تصور البيانات

( وافع)الد Yالعلمي( ومتغري  مدخل) Xتقييم استجابة االستبيان متغري 
 مثل: ,اليت قد تتضمن كلمات مقياس ليكرتباستخدام 
 دةي( موافقة بش1
 ( موافقة8
 موافق( أقل 4
 موافق( ال 3
 ديبش موافق( ال 5

 .بيانات التقييم باستخدام مقياس ليكرت:  4جدول

 تصنيفات / العشرات
 بيان

 سلبي إيجابي
 1 5 موافقة بشدة 

 2 4 موافقة
 3 3 أقل موافق
 4 2 ال موافق

بشيد ال موافق  1 5 
 

 :مرحلة اإلجناز باستخدام العديد من الصيغ كما يلي
1) Mean Score 
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 ⃑⃑  
 1   12     

 
 

  Keterangan: 

   ⃑⃑ =mean score (nilai rata-rata) 

  Xn= nilai 

  N = jumlah responden 

 

Persentase 

  
 

 
 1004 

Keterangan: 

P = persentase 

F = frekuensi (paling sering muncul) 

N = banyaknya sampel atau responden 

 

2) Standar Deviasi 

 

   √
  2

 
 

 
 االستداللية اإلحصاء .8
 :اختبار ادلتطلبات األساسية لالحندار اخلطي البسيط ىو كما يلي . أ

 اختبار االختبار(. 1
يستخدم اختبار العادة لقياس ما إذا كانت البيانات اليت مت احلصول عليها  

ذلا توزيع طبيعي حبيث ميكن استخدامها يف اإلحصاءات البارامرتية )اإلحصاءات 
االستداللية(. وبعبارة أخرى، فإن اختبار احلياة الطبيعية ىو اختبار دلعرفة ما إذا  

ول عليها من ادليدان تتوافق مع ىذا التوزيع كانت البيانات التجريبية اليت مت احلص
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النظري احملدد والبيانات اليت يتم احلصول عليها تأيت من السكان ادلوزعة عادة. يف 
مسرينوف اختبار( مع -ىذه الدراسة استخدمت تشي مربع اختبار )كودلوغوروف

 ٪. ميكن اختاذ قرار االختبار5للنوافذ عند مستوى أمهية  88مساعدة من سبس 
وبالتايل البيانات ادلوزعة  1،15( إذا كانت قيمة الداللة< 1الطبيعي مع ادلعيار: 

 مث البيانات ال توزع عادة. 1،15( إذا قيمة الداللة >8العادية، 
 اختبار اخلطية (. 8

( x( وادلتغري ادلستقل )yىذا االختبار ىو حتديد ما إذا كان ادلتغري التابع ) 
للنوافذ. يعترب ادلتغريان خطية إذا  88تبار مبساعدة سبس ذلما تأثري خطي. يتم االخ

 1.155كانت قيمة سيغ< 
 اختبار الفرضية . ب

ويهدف اختبار الفرضية إىل اإلجابة على الفرضية اليت مت اقرتاحها يف  
فرضية البحث، ويساعد ىذا التحليل باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي سبس 

للنوافذ. اختبار الفرضية باستخدام إحصائية االحندار اخلطي البسيطة مع معيار  88
 رفض. H1مث   1،15قبلت وإذا سيغ  H1مث   1،15االختبار إذا سيغ 

 

                                                           
5

 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 11, (Jakarta: PT Bumi,2014), h.12.  
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 الباب الرابع  : نتائج البحث

 م اللغة العربية فييتعلمدخل العلمي في ال تطبيقالوصفى  :  ولالفصل األ
 . مدني عالءالدين باوباو بالمدرسة العاليةالصف الحادي عشر 

 التحليل اإلحصائي الوصفي .1

م اللغة العربية يف الصف احلادي عشر يتعل يفالعلمي  دخلتطبيق ادل 
تصريح لكل  11مشاركا قدموا  68ين عالء الدين باوباو من دم درسة العاليةمبل

متعلم. من البيانات ادلقدمة، حصل على أعلى وأدىن درجة وفقا لتصور وخربة 
تطبيق ادلنهج العلمي لتعلم اللغة العربية يف الصف احلادي عشر ما ماداين عالء 

 الدين باوباو.
ل سؤال البند وفقا ادلقدمة، وقد مت احلصول على ك 11من األسئلة  

 إلجابات ادلتعلمني ىي كما يلي:
 4.1اجلدول.

 م اللغة العربية ألنو يقوم على العلميةيحيبون تعل تعلمادل
 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 

 موافقة بشدة 61 25,32
 موافقة 51 32,25
 أقل موافق 61 25,32

موافقال  0 0  
موافق بشدةال  0 0  
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 اجملموع 68 111
 1:تحليل اإلستبيان  البيانات مصدر

حيبون تعلم اللغة العربية ألنو يقوم على  تعلمادلعن  ,7بناء على اجلدول  
: أو ما 23,52وافق بشدة" بنسبة مادلستجيبني الذين أجابوا ", الواقع / العلمية

 36: أو ما يصل إىل 52,94شخصا, الذين أجابوا "موافق" بنسبة  16يصل إىل 
 شخصا 16: أو ما يصل إىل 23,52الذين أجابوا "أقل توافق" بنسبة  شخصا

 .وافق بشدة"مالذي أجاب "ال وكذالك : 1موافق" على ال جييب ادلتدربون "
 4.2اجلدول.

 م عربية بناء على النظرية ادلوجودة يف الكتابيتعلالواد ادل عن ادلعلمون صلي
 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 

 موافقة بشدة 25 55,32
 موافقة 52 33,53
 أقل موافق 1 3,32 

موافقال  0 0   
موافق بشدةال  0 0   

 اجملموع 68 111
 2البيانات :تحليل اإلستبيان  مصدر

ينقل ادلعلمون مواد تعلم عربية بناء على النظرية  عن, 8بناء على اجلدول  
: أو ما 33,82وافق بشدة" وصلت إىل مب ، الذين أجابوا "ادلوجودة يف الكتا

: أي ما 57,35وافق" وصلت إىل مشخصا، ، مث الذين أجابوا " 23 يصل إىل
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الذي وكذالك "  : 1 وافق" م أقلا،. ادلتعلمني الذين أجابوا "شخص 39 رلموعو
  .وافق بشدة"م"ال  وموافق "  ال" أجاب

 4.3اجلدول. 
 ادلتعلم فهميستطيع ل م العربية يف شرح ادلعلميمواد التعل

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 65 62,66
 موافقة 53 33,2

 أقل موافق 61 25,32 
موافقال  0 0   

موافق بشدةال  6 6,53   
 اجملموع 68 111

 3البيانات :تحليل اإلستبيان  مصدر

 فهميستطيع ل مواد التعلم العربية يف شرح ادلعلم عن 4.3من اجلدول  
: أو ما يصل إىل 19,11 وافق بشدة" يساويمادلستجيبني الذين أجابوا " ادلتعلم

شخصا،.  38: أو ما يصل إىل 55,9شخصا، ، مث اإلجابة "موافق" من  13
شخصا،.  16: أو ما يصل إىل 23,52ادلتعلمني الذين أجابوا "أقل توافق" من 

ق بشدة" من أجاب "ال يواف ي : ، والذ 1جييب ادلتعلمون "غري موافقني" 
 .شخص 1: أو أكثر 1,47
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 4.4اجلدول. 
 إن تفسري ادلعلم لدروس اللغة العربية ال ينحرف عن التفكري ادلنطقي.

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 63 22,03
 موافقة 53 35,56
 أقل موافق 63 21,53 
موافقال  6 6,53   

موافق بشدةال  0 0   
 اجملموع 68 111

 4البيانات :تحليل اإلستبيان  مصدر

، تفسري ادلعلم فيما يتعلق دروس اللغة العربية ال يعين 4.41نتائج اجلدول  
وافق بشدة" وصلت محيث ادلشاركني الذين أجابوا " ,حتيد عن التفكري ادلنطقي

وافق" وصلت إىل مشخصا، مث الذين أجابوا " 15: أو ما يصل إىل  22,5إىل
: أو 26,47وافق" بلغ م أقلادلتعلمني الذين أجابوا " شخصا، 37: أو 54,41

 1: أو 1,47" وصلت إىل ال موافقةشخصا، أجاب ادلتعلمني " 18ما يصل إىل 
  .:1، والذي أجاب "ال أوافق بشدة" تصل إىل شخص
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 4.5.اجلدول
 ادلتعلم حلها كتاب الدراسياألسئلة يف  

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 2 65,25
 موافقة 51 32,25
 أقل موافق 62 23,25 
موافقال  5 5,56   
موافق بشدةال  6 6,53   
 اجملموع 68 111

 5البيانات :تحليل اإلستبيان  مصدر

الذين أجابوا ادلتعلم   األسئلة يف احلزمة حلها ,عن4.5من اجلدول  
شخصا، ، مث اجلواب "موافق"  9: أو ما يصل إىل 13,23"موافقون بشدة" على 

شخصا،. الذين أجابوا "أقل توافق" من  36: أو ما يصل إىل 52,94من 
موافق" من  الشخصا، جييب ادلتعلمون على " 19: أو ما يصل إىل 27,94
: 1,47وافق بشدة" من مشخصا، والذي أجاب "ال  3: أو ما يصل إىل 4,41

 .شخص 1أو ما يصل إىل 
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 4.6اجلدول. 
 ادلتعلمأسئلة ادلعلمني حول الدروس العربية أن تكون إجابات 

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 61 25,32
 موافقة 22 52,15
 أقل موافق 20 22,56 
موافقال  2 2,25   
موافق بشدةال  6 6,53   
 اجملموع 68 111

 6البيانات :تحليل اإلستبيان  مصدر

سئلة ادلعلمني حول الدروس العربية أن تكون عن األ  4.6نتائج اجلدول  
 16: أو ما يصل إىل 23,52وافق بشدة" مالذين أجابوا " ادلتعلم ,إجابات 

شخصا، الذين  29: أو ما يصل إىل 42,64وافق" مشخصا، ، مث الذين أجابوا "
 2أو  :2,94"  ال موافقةشخصا،.  21: أو 29,41وافق" م أقلأجابوا "

 .شخص 1: أو ما يصل إىل1,47 وافق بشدة " مشخص " ال 
 4.7اجلدول. 

 ادلتعلمديكن فهم  دراسيالتعليمية العربية يف كتاب الادلواد 
 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 

 موافقة بشدة 26 50,2
 موافقة 23 51,3
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 أقل موافق 63 21,53 
موافقال  5 5,56   
موافق بشدةال  6 6,53   
 اجملموع 68 111

 7البيانات :تحليل اإلستبيان  مصدر

ادلشاركني ادلتعلم,  ادلواد التعليمية العربية يف كتاب احلزمة ديكن فهم  عن 
شخصا، ، مث الذين  21: أو ما يصل إىل 31,9وافق بشدة" مالذين أجابوا "

" ةوافقم أقلشخصا، الذين أجابوا " 25: أو ما يصل إىل 36,8وافق" مأجابوا "
  3: أو ما يصل إىل4,41"  موافقال  " ,18: أو ما يصل إىل 26,47بنسبة 

 .صشخ 1: أو1,47وافق بشدة" ى مشخص، والذين أجابوا "ال 
 4.8اجلدول. 
 ادلتعلم تفسري يف مواد التعلم العربية

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 20 22,56
 موافقة 52 53,03
موافقأقل  65 20,32   
موافقال  6 6,53   
موافق بشدةال  6 6,53   
 اجملموع 67 111

 8البيانات :تحليل اإلستبيان  مصدر
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الذين أجابوا ادلتعلم  تفسري يف مواد التعلم العربية, 3.8نتائج اجلدول  
أشخاص، مث اإلجابة "موافق"  21: أو ما يقارب 29,4"يوافقون بشدة" علی 

: أو 21.59"أقل موافقة"، أجابوا شخصا،. أما  32: أو ما يصل إىل 47,15
ص، شخ 1: أو ما يصل إىل 1,47موافق"  الشخصا، على " 14ما يصل إىل 

 .صشخ 1: أو ما يصل إىل 1,47لى بشدة" ع ةوافقموالذين أجابوا "ال 
 4.9اجلدول. 

 م العربية اليت يقدمها ادلعلمون ديكن أن تلهم الطالب للتفكري النقدييمواد التعل
 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 

 موافقة بشدة 63 22,03
 موافقة 53 36,53

 أقل موافق 63 23 
موافقال  6 6,53   

موافق بشدةال  0 0   
 اجملموع 68 111

 9البيانات :تحليل اإلستبيان  مصدر

مواد التعلم العربية اليت يقدمها ادلعلمون ديكن أن  4.9بناء على اجلدول  
: أو 22,15وافق بشدة" بنسبة م، حيث أجاب " للتفكري النقدي تلهم الطالب

شخصا، الذين أجابوا "أقل توافق"  35: أو 51,47شخصا، ، مث "موافق"  15
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شخص، والذين  1: أو1,47موافق"  الشخصا،. جييب " 17: أو 25من 
 .:1بشدة" على  ةوافقمأجابوا "ال 

 4.11اجلدول. 
 م اللغة العربيةياخلاصة ادلتعلقة بتعلالطالب يسعون وجيدون موادىم 

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 65 62,62
 موافقة 53 36,53

 أقل موافق 63 23 
موافقال  2 2925   
موافق بشدةال  6 6,53   
 اجملموع 68 111

 11البيانات :تحليل اإلستبيان  مصدر

الطالب يسعون وجيدون موادىم اخلاصة ادلتعلقة بتعلم  , 16اجلدول  أما 
شخصا، ، مث  12: أو 17.64، حيث أجاب "أجابوا بشدة" على   اللغة العربية

شخصا. ادلتعلمني الذين  21: أو 31.89الذين أجابوا "توافق" وصلت إىل 
شخصا،. استجاب "االختالف" بنسبة  19: أو 27.94أجابوا "ال أوافق" بلغ 

: أو 11.29أشخاص، والذي أجاب "ال أوافق بشدة" تصل إىل  9و : أ13.2
 .أشخاص 7
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 4.11اجلدول. 
 الطالب يفضلون الدراسة يف رلموعات بدال من الدراسة الذاتية

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 22 52,15
 موافقة 52 53,03
 أقل موافق 3 60,22 

موافقال  0 0   
بشدةموافق ال  0 0   

 اجملموع 68 111
 11البيانات :تحليل اإلستبيان  مصدر

الطالب يفضلون الدراسة يف رلموعات بدال من  17جدول  نتيجة 
شخصا، مث  31: أو 45،59حيث جييب "موافقون بشدة"  ,الدراسة الذاتية

شخصا،. الذين أجابوا "أقل توافق"  27: أو 39.71الذين أجابوا "موافق" بلغت 
: أو شخص واحد، 1.47أشخاص، جييب "غري موافق"  7: أو 11.29من 

 .: أو شخصني2.94والذين أجابوا "ال يوافقون بشدة" بنسبة 
ىو تطبيق  Xالبيانات من كل بند استبيان دلتغري  وبالتايل فإن حتليل وتفسري 

ادلنهج العلمي على تعلم اللغة العربية يف الصف احلادي عشر بلمدرسة العالية 
 Xماداين عالء الدين باوباو. وسيتم وصف التايل حول نتائج االستبيان ادلتغري 

 )ادلدخل العلمي(.
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 ادلتغري يف شكل جدول كما يلي: Xيتم عرض جواب االستبيان  
 4.12اجلدول 

 العلمي( دخل)ادل

 المستطلعين
 

مدخل العلمي في تعليم اللغة العربية في الصف الحادي تطبيق ال
 عشر بالمدرسة العالية مدني عالءالدين باوباو

X (م العلمي) 
 بيان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 34 

3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 33 

4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 43 

5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 34 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 33 

7 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 34 

8 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 34 

9 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

11 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 43 

11 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 43 

12 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 34 

13 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 34 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 33 
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16 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 43 

17 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 34 

18 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 43 

19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34 

21 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 33 

21 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 44 

22 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 34 

23 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 34 

24 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 34 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

26 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 34 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

28 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 34 

29 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 33 

31 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 34 

31 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

32 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 34 

33 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 33 

34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

36 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 34 

37 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 34 

38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 33 

39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
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41 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 43 

41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

42 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 34 

43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

44 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 34 

45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

46 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 33 

48 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 34 

49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

51 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 34 

51 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34 

52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

53 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 33 

54 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 34 

55 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 34 

56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

58 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 33 

59 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 

61 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 34 

61 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34 

62 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 

63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 33 
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64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

65 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 43 

66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

67 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 43 

68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

            4333 

 :من البيانات أعاله، مث اختذت معاجلة البيانات خطوة على النحو التايل 
 العثور على عدد من القيم )ادلدى(  .1

 R = H - L + Iلتحديد ادلدى، استخدم الصيغة: 
  حيث:

R= )ادلدى )قياس ادلسافة 
H = = )54أعلى درجة )أعلى رقم 
L =  = )31أدىن درجة )أقل عدد 
 = رقم ثابت 1

 لذلك:
R = 54–31 +1 =25 

 حيدد حجم واتساع جتميع البيانات )الفاصل الزمين فئة / ط(  .2
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يعرضو الباحث يف جدول توزيع ولتحديد حجم أو مدى كل فاصل قيمة  
الًتددات، ىناك عدة طرق أو مبادئ توجيهية خمتلفة ديكن استخدامها، يتم إدخال 

 أحدىا:
  s / d 21 11عددا من احلجم =  R / iوينبغي أن ينتج 

 وصف:
R  =إمجايل ادلدى 
I  = فئة الفاصل الزمين، أي اتساع رلموعة البيانات اليت مت البحث عنها، أو فئة

 الفاصل الزمين.
أن عدد رلموعات البيانات اليت ستعرض يف   11s / d 21ويعين ادلدى  

 .21وال يزيد عن  11جدول توزيع الًتددات جيب أن ال يقل عن 
بعض اإلحصائيني أن جدول توزيع الًتددات احللو واألنيق )وفقا لظروف  

تكون صفوف  حجم الورق القياسية يف العامل( ىو جدول توزيع الًتددات اليت
 قطعة. 21قطع على األقل وحبد أقصى  11تصنيف البيانات فيها 

 العلمي دخلجدول تردد التوزيع من عشرات ادلإنشاء   .3
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 4.13 اجلدول
 قائمة توزيع الًتددات على نقاط اجمليبني

 تردد عالمات الفاصلة
35 – 31 I 6 

36 – 35 III 5 

53 – 30 IIII IIII IIII 63 

53 – 53 IIII IIII I 66 

52 – 55 IIII  IIII IIII II 63 

52 – 56 IIII IIII III 65 

51 – 53 IIII 5 

55 - 53 II 2 

50 - 52 II 2 

 13  المجموع

 (متوسط) القيمةحساب متوسط  .4

 4.14اجلدول 
 جدول ادلساعدة حلساب القيم ادلتوسطة

Interval F Midpoint (X) fX 

35 – 31 6 33 33 

36 – 35 5 32 631 

53 – 30 63 52 353 

53 – 53 66 51 301 

52 – 55 63 55 356 

52 – 56 65 50 320 

51 – 53 5 53 653 

55 - 53 2 55 13 

50 - 52 2 56 12 

 2236 533 68 المجموع

       =  
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          =  2981
68  

         = 43,83 

 احسب االحنراف ادلعياري .5
 4.15اجلدول 

 جدول ادلساعدة حلساب القيم القياسية لالحنراف
Interval   Midpoint 

(X) 

fX x x
2 

fx
2 

35 – 31 6 33 33 +62 655 655 

36 – 35 5 32 631 +2 36 255 

53 – 30 63 52 353 +1 51 350 

53 – 53 66 51 301 -5 2 22 

52 – 55 63 55 356 0 0 0 

52 – 56 65 50 320 -5 2 663 

51 – 53 5 53 653 -1 51 655 

55 – 53 2 55 13 -2 36 612 

50 – 52 2 56 12 -62 655 233 

 6353 350  2236 533 68 المجموع

                SD = √   
2

 
  

                  = √1737
68

 

                =  √25 544    
                  =  5,15 
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 تصنيف نتائج اجمليبني  .6
النتيجة تبني تطبيق ادلنهج العلمي على تعلم اللغة العربية يف الصف  

أعاله، مث قدم يف  4:15احلادي عشر ما ماداين عالء الدين باوباو يظهر اجلدول 
 الًتدد على النحو التايل:

 4.16اجلدول 
فئة تطبيق ادلنهج العلمي على تعلم اللغة العربية يف الصف احلادي عشر ما ماداين 

 الدين باوباو عالء
 فئة الفاصلة (%) نسبة مئوية تردد
5 

20 

25 

61 

1 

3,25 

22,565 

55,325 

25,325 

3,535 

 أعلى 51
51-30 

52-53 

53-56 

 تحتى 37

 احسن
 حسن
 متوسط
  أقل

 أقل شديد
68 111:   

 
 ديكن تقدديها، مت اليت البيانات( متوسط)استنادا إىل حساب متوسط  
 الصف يف العربية اللغة تعلم على العلمي ادلنهج تطبيق أن يستنتجوا أن للمؤلفني
 ".متوسطة" فئة يف ىو باوباو الدين عالء ماداين ما عشر احلادي
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م اللغة العربية الصف الحادي يفي تعلالتالميذ  دوافع الوصفى: الفصل الثانى
 مدني عالءالدين باوباوبالمدرسة العالية  عشر

غة العربية يف الصف احلادي عشر م الليتعل يف ادلتعلمني التعلم الدافع 
تصرحيات  11اجمليبني قدمت  68داين عالء الدين باوباو من م بلمدرسة العالية

لكل ادلتعلم. من البيانات ادلقدمة، حصل على أعلى وأدىن درجة وفقا لتصور وخربة 
اين الدافع التعلم من ادلتعلمني يف تعلم اللغة العربية يف الصف احلادي عشر ما ماد

 عالء الدين باوباو.
 4.17اجلدول. 

 تحقيق نتائج جيدة من خالل الدراسة جبديةال عن أريد
 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 

 موافقة بشدة 32 31,53
 موافقة 65 20,1
 أقل موافق 2 2,25 

موافقال  0 0   
موافق بشدةال  0 0   

 اجملموع 68 111
 1البيانات :تحليل اإلستبيان  مصدر
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 ,أريد حتقيق نتائج جيدة من خالل الدراسة جبدية ، 19من اجلدول  
شخصا، ، مث أجاب "توافق"  54: أو 79.41حيث أجابوا "وافق بشدة" من 

، فإن :1 الذين أجابوا "أقل توافق" منشخصا،  14: أو 21.59بنسبة 
 ادلتعلمني الذين يقدمون إجابات خيتلفون وخيتلفون بشدة.

 4.18اجلدول. 
 أحتاج العربية حىت أفعل الواجبات العربية بشكل جيد

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 25 53,22
 موافقة 53 33,2
 أقل موافق 1 3,32 

موافقال  0 0   
موافق بشدةال  0 0   

 اجملموع 68 111
 2 البيانات :تحليل اإلستبيان مصدر

أحتاج العربية حىت أفعل الواجبات العربية بشكل  21ل ادو جبناء على  
شخصا، اجلواب  25: أو 36،76، حيث جييب "موافقون بشدة" على جيد 

: 11.29شخصا، الذين أجابوا "أقل توافق" من  36: أو 52.94"موافق" على 
:، مما يعين أنو ال يوجد 1أشخاص،. جييب ادلتعلمون "غري موافق" بنسبة  7أو 
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ن إىل اللغة العربية حىت يتمكنوا من أداء ادلهام العربية بشكل طالب ال حيتاجو 
 جيد. وبادلثل، فإن الطالب الذين أجابوا بشدة ال يوافقون.

 4.19اجلدول. 
 م اللغة العربية من تلقاء نفسهايأنا رلتهد يف تعل

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 65 62,66
 موافقة 53 36,53
 أقل موافق 62 23,25 
موافقال  6 6,53   

موافق بشدةال  0 0   
 اجملموع 68 111

 3 البيانات :تحليل اإلستبيان مصدر

ىي: الطالب الذين يدرسون اللغة العربية جبد من , 21ل اجدو بناء على  
أسخاس، ، مث  11: اأو 14.71"  موافقة بشدة ، حيث اأجاب "تلقاء نفسها 

شخصا،. ادلتعلمني الذين أجابوا "أقل توافق"  34: أو 51اإلجابة "توافق" بنسبة 
أشخاص،  3: أو 4.41"غري موافق" بنسبة مث شخصا،.  21: أو 29.41من 

 .شخص 1: أو ما يصل إىل 1.47" على  موافق بشدةال  "
 4.21اجلدول. 

 لعربيةأستعد قبل أن يبدأ تعلم اللغة ا



33 
 

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 62 63,15
 موافقة 53 35,56
 أقل موافق 63 21,53 
موافقال  6 6,53   

موافق بشدةال  0 0   
 اجملموع 68 111

 4 البيانات :تحليل اإلستبيان مصدر

، أستعد قبل أن يبدأ تعلم اللغة العربية  ,22أما نتيجة للجدول رقم  
، مث اجلواب "موافق" أشخاص 9: أو 13،23 يعينجييب "موافق بشدة"حيث 

 16: أو 23.52أجابوا "أقل توافق" من مث شخصا، .  38: أو  55.89
"بااخلتالف  مث ,أشخاص 4: أو 5.89جييب على "غري موافق" بنسبة ,شخصا

 .شخص 1: أو 1.47الشديد" بنسبة 
 4.21اجلدول. 

 جيد حصيلم العربية للحصول على يأنا أحاول فهم مادة التعل
 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 

 موافقة بشدة 63 23
 موافقة 50 33,32
 أقل موافق 2 65,25 
موافقال  2 2,25   
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موافق بشدةال  0 0   
 اجملموع 68 111

 5 البيانات :تحليل اإلستبيان مصدر

: 27،94على "موافق بشدة" يساوي  حيث جييب 23نتيجة للجدول  
( شخصا، الذين أجابوا "أقل 39:(، أي ما يعادل )57.35شخصا، ) 19أو 

أشخاص، جييب ادلتعلمون "غري موافق" بنسبة  8: أو 11.76توافق" من 
: يعين أنو ال يوجد طالب 1شخص، واإلجابة "ال يوافقون بشدة"  2: أو 2.94

 ليمية العربية للحصول على أداء جيد.الذين مل حياولوا فهم ادلواد التع
 4.22اجلدول. 

 استخدام وقت الفراغ لتعلم ادلواد اليت سيتم تعلمها يف االجتماع ادلقبل
 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 

 موافقة بشدة 60 65,30
 موافقة 53 36,53
 أقل موافق 63 21,53 
موافقال  3 3,53   

موافق بشدةال  0 0   
 اجملموع 68 111

 6 البيانات :تحليل اإلستبيان مصدر

 11: أو 14,71يعين وافق بشدة" م، حيث أجاب " 4.22من اجلدول  
، ادلتعلمني الذين أجابوا اشخص 35 : أو 51.47شخص، ، مث اإلجابة "موافق" 
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موافق" بنسبة  الشخصا، جييب على " 18: أو 26,47"أقل توافق" بنسبة 
 .: 1بشدة" على  ةموافق الادلتدربون "يب ص. جيشخ 5 : أو7,35

 4.23اجلدول. 
 أحب دراسة الكتب ذات الصلة باللغة العربية لتسهيل إجراء االمتحانات

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 62 63,15
 موافقة 50 55,66
 أقل موافق 22 52,53 

موافقال  5 3,2   
موافق بشدةال  0 0   

 اجملموع 68 111
 7 البيانات :تحليل اإلستبيان مصدر

 

بشدة" على  "موافقةأجابوا، حيث أجاب الذين  4,23ونتيجة اجلدول  
شخصا، الذين أجابوا  31: أو 44,11شخصا، مث "موافق"  12: أو 17.64

أشخاص،  4: أو 5,9موافق"  ال"مثشخصا،  18: أو 32,35وافق" من م"أقل 
 .:1من  بشدة". ال موافقةجييب ادلتعلمون "

 4.24اجلدول. 
 احلياة اليومية تعليم عنال ادلواد أدرس

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
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 موافقة بشدة 62 23,25
 موافقة 55 30

 أقل موافق 65 20,32 
موافقال  6 6,53   

موافق بشدةال  0 0   
 اجملموع 68 111

 8 البيانات :تحليل اإلستبيان مصدر

: 27.94وافق بشدة" محيث العينة الذين أجابوا " 4.24نتائج اجلدول  
شخصا، ادلتعلمني الذين  34: أو 51يعين وافق" مشخصا، ، مث اجلواب " 19أو 

موافق"  الشخصا، جييب ادلتعلمون " 14: أو 21,59أجابوا "أقل توافق" من 
  .:1يعين بشدة"  ةموافق الجييب "و ص. شخ 1: أو 1,47على 

 4.25اجلدول. 
 العربية على أمل الوصول إىل االكتمال أدرس

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 61 25,32
 موافقة 51 32,25
 أقل موافق 63 22,03 
موافقال  6 6,53   

موافق بشدةال  0 0   
 اجملموع 68 111

 9 البيانات :تحليل اإلستبيان مصدر
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،  شخصا 16:، 23,52وافق بشدة" م، أجابوا " 4.25اجلدول  نتائج 
وافق" م أقلشخصا، الذين أجابوا " 36: أو 52,94وافق" بنسبة ممث اإلجابة "

 1: أو 1,47موافق"  الشخصا،. جييب ادلتعلمون " 15: أو  22,15
 .: 1بشدة" على  ةموافق الأشخاص، جييب ادلتدربون 

 4.26اجلدول. 
 اليوميةأنا مهتم يف تعلم اللغة العربية اليت تستخدم ادلشاكل 

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 65 20,32
 موافقة 51 32,25
 أقل موافق 63 21,53 

موافقال  0 0   
موافق بشدةال  0 0   

 اجملموع 68 111
 11 البيانات :تحليل اإلستبيان مصدر

 13: أو 19،12، حيث جييب "متفقون بشدة"  28ل ادو جنتيجة  
شخصا،. ادلتعلمني الذين  32: أو 47.15على "موافق" من ، مث أجابوا  شخصا

شخصا،. جييب ادلتعلمون "غري موافق"  16: أو 23.52أجابوا "أقل توافق" من 
 3: أو 4.41" بنسبة غري موافقون بشدة  أشخاص، " 4: أو 5.89على 

 .أشخاص
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 4.27اجلدول. 
 فرح وألن ةم العربييأتبع التعل

 اإلجابة التردد (%)نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 65 20,32

 موافقة 55 30
 أقل موافق 63 21,53 
موافقال  2 2,25   

موافق بشدةال  0 0   
 اجملموع 68 111

 11 البيانات :تحليل اإلستبيا مصدر

 16: أو 23.52الذين أجابوا "أوافق بشدة" , 29نتائج اجلدول  
الذين  ,شخصا 31: أو 44.11شخصا، ، مث الذين أجابوا "توافق" وصلت إىل 

،. 2: أو 2.94"االختالف" مث شخصا،  16: أو 23.52أجابوا "ال أوافق" 
 .4: أو 5.89أجاب ادلتعلمني "ال أوافق بشدة" 

 4.281اجلدول 
 التعلم(دوافع  ) Yنتيجة االستبيان ادلتغري 
 31اجلدول 

 التعلم(دوافع ) Yنتيجة االستبيان ادلتغري 
العربية في الصف الحادي عشر دوافع التعلم المتعلمين في  المستطلعين  ( التعلم دوافع ) 
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 بالمدرسة العالية مدني عالءالدين باوباو 
 بيان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 
1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 33 

2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 34 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 33 

4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 43 

5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 34 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 33 

7 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 

8 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 34 

9 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 33 

11 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 43 

11 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 43 

12 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 34 

13 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 34 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

16 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 43 

17 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 33 

18 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 34 

19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

21 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 33 
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21 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 43 

22 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 34 

23 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 34 

24 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 34 

25 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 

26 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 34 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

28 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

29 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 34 

31 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 33 

31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

32 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 33 

33 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 33 

34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

41 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 43 

41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

42 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 34 

43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

44 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 34 
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45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

46 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 34 

47 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 33 

48 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 33 

49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

51 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 34 

51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

53 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 33 

54 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 33 

55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

58 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 34 

59 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 34 

61 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 43 

61 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 34 

62 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 34 

63 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 43 

64 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 34 

65 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 34 

66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

67 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 34 

68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
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            4444 

 :من البيانات أعاله، مث اختذت معاجلة البيانات خطوة على النحو التايل 
 العثور على عدد من القيم )ادلدى(  .1

 R = H - L + Iلتحديد ادلدى، استخدم الصيغة: 
  حيث:

R= )ادلدى )قياس ادلسافة 
H =  = )55أعلى درجة )أعلى رقم 
L =  = )34أدىن درجة )أقل عدد 
 = رقم ثابت 1

 لذلك:
R =  55 –34 +1 = 22 

 حيدد حجم واتساع جتميع البيانات )الفاصل الزمين فئة / ط(  .2
ولتحديد حجم أو مدى كل فاصل قيمة يعرضو الباحث يف جدول توزيع  

ديكن استخدامها، يتم إدخال  الًتددات، ىناك عدة طرق أو مبادئ توجيهية خمتلفة
 أحدىا:

  s / d 21 11= عددا من احلجم  R / iوينبغي أن ينتج 
 وصف:
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R = إمجايل ادلدى 
I =  فئة الفاصل الزمين، أي اتساع رلموعة البيانات اليت مت البحث عنها، أو فئة

 الفاصل الزمين.
أن عدد رلموعات البيانات اليت ستعرض يف   11s / d 21ويعين ادلدى  

 .21وال يزيد عن  11جدول توزيع الًتددات جيب أن ال يقل عن 
بعض اإلحصائيني أن جدول توزيع الًتددات احللو واألنيق )وفقا لظروف  

حجم الورق القياسية يف العامل( ىو جدول توزيع الًتددات اليت تكون صفوف 
 قطعة. 21لى األقل وحبد أقصى قطع ع 11تصنيف البيانات فيها 

 العلمي دخلإنشاء جدول تردد التوزيع من عشرات ادل  .3
   4.29اجلدول

 قائمة توزيع الًتددات على نقاط اجمليبني
 تردد عالمة الفاصلة
33 – 33 II 2 

32 – 35  III 5 

52 – 36 IIII I 1 

51 – 53 IIII IIII IIII IIII 20 

55 – 53 IIII IIII 2 

50 – 52 IIII IIII IIII IIII 62 

53 – 52 IIII 5 

55 – 51 IIII  3 

 68  اجملموع
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 (متوسط) القيمةحساب متوسط  .4

 4.31اجلدول 
 جدول ادلساعدة حلساب القيم ادلتوسطة

Interval F Midpoint (X) fX 

33 – 33 2 31 662 

32 – 35 5 35 632 

52 – 36 1 30 500 

51 – 53 20 53 250 

55 – 53 2 55 521 

50 – 52 62 56 332 

53 – 52 5 53 632 

55 – 51 3 53 633 

 5065 515 68 اجملموع

       =  
   

 
     

          =  
5065

13
 

         = 55,56 

 احسب االحنراف ادلعياري .5
 18-4اجلدول 

 جدول ادلساعدة حلساب القيم القياسية لالحنراف
Interval   

Midpoint 

(X) 
fX x x

2 
fx

2 

33 – 33 2 31 662 +62 655 233 

32 – 35 5 35 632 + 2 36 255 

52 – 36 1 30 500 +1 51 261 

51 – 53 20 53 250      +5 2 630 

55 – 53 2 55 521 0 0 0 
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50 – 52 62 56 332 -5 2 636 

53 – 52 5 53 632 -1 51 655 

55 – 51 3 53 633 -2 36 503 

 6153 521  5065 515 68 اجملموع

          D = √
   2

 
  

              = √
6153

13

 

              = √25 2203    

             =  5,22 

  
 تصنيف نتائج اجمليبني .6

 على تعلم اللغة العربية يف الصف النتيجة تبني تطبيق ادلنهج العلمي
أعاله، مث قدم يف  4:15اجلدول  احلادي عشر ما ماداين عالء الدين باوباو يظهر

 الًتدد على النحو التايل:
 19-4اجلدول      

بلمدرسة غة العربية يف الصف احلادي عشر م الليتعل يفم دوافع التعلفئة تطبيق 
 ماداين عالء الدين باوباو العالية

 فئة الفاصلة (%) نسبة مئوية تردد
3 

63 

25 

63 

3 

3953 % 

23 % 

55,32 % 

21,53 % 

3,53 % 

 أعلى 52
53-36 

55-51 

53-52 

 تحتى 37

 أحسن
 حسن
 متوسط
  أقل
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  أقل شديد

68 111:   

 ديكن تقدديها، مت اليت البيانات( متوسط)استنادا إىل حساب متوسط  
 ماداين ما عشر احلادي الصف يف العربية اللغة ميتعل دوافع التعلم يف أن للمؤلفني

 ".متوسطة" فئة يف ىو باوباو الدين عالء
م اللغة يفي تعلرفع دوافع التالميذ ل فعال علميتطبيق المدخل ال الباب الثالث:

 مدني عالءالدين باوباوبالمدرسة العالية العربية الصف الحادي عشر 
 حتليل اإلحصاء االستنتاجية .2

مت إجراء التحليل اإلحصائي االستداليل الختبار فرضية البحث 
البسيط. قبل إجراء اختبار الفرضية، مث اختربت باستخدام اختبار االحندار اخلطي 

 أوال الشرط األساسي الذي ىو بيانات االختبار الطبيعي واخلطي.
 نتائج االختبار ادلسبق . أ

 اختبار احلياة الطبيعية(. 1
ويهدف االختبار إىل حتديد ما إذا كانت البيانات ادلدروسة مستمدة من  

-باستخدام طريقة تشي مربع )كودلوغوروف (Y) السكان ادلوزعة والدافع التعلم
مسرينوف(. كما مت حساب اختبار االصطالح باستخدام إيبس سبس ستاتيستيك 
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مسرينوف( -لنظام التشغيل ويندوز مع حتليل مربع تشي )كودلوغوروف 22اإلصدار 
 α = 09039عند مستوى الداللة 

ىو  والنتيجة لدافع التعلم 1.211العلمي ىو  مدخلوالنتيجة لل 
. يف حني أن ادلعايري دلعرفة ما إذا كانت البيانات العادية ىي إذا كانت 1.191

مث يتم توزيع البيانات عادة، وإذا كانت قيمة سيغ.  1.15قيمة سيغ. < 
مث ال يتم توزيع البيانات عادة. وبالتايل، ومبا أن قيمة الداللة ذلذين  1.15>

العلمي ودافع التعلم قد وزعت  دخلالقول ادل نفأ، 1.15ادلتغريين ىي أكثر من 
 البيانات عادة. رؤية ادلزيد من النتائج يف مرفق الصفحة.

 ختبارالاخلطي ا(. 2
من خالل اخلطي البحث شرط االختبار ادلسبق ادلعروف أن منط تأثري  

. يف حني أن معايري 1276النهج العلمي على الدافع التعلم الذي يقع على سيغ. 
، وبالتايل فإن مستوى سيغ. 1.15اخلطية ىي إذا كان مستوى سيغ. < اختبار 

لذلك ديكن استنتاج أن  1.15< 1.276ادلنهج العلمي الذي مت احلصول عليو 
ادلنهج العلمي لدافع التعلم لديو منط االحندار اخلطي. ديكن رؤية ادلزيد من النتائج 

 يف مرفق الصفحة.
 اختبار الفرضية . ب



34 
 

ية باستخدام اختبار االحندار اخلطي البسيط. من نتائج يتم اختبار الفرض 
. 1.15مع مستوى داللة  1.111احلساب اليت مت احلصول عليها قيمة الداللة 

علمي ال ادلدخلستنتاج أن فأ .قبلت Haو Ho مث يتم رفض  1.15 1.111ألنو 
بادلدرسة م اللغة العربية الصف احلادي عشر ييف تعلرفع دوافع التالميذ يف فعال 
 .. ديكن رؤية ادلزيد من النتائج يف مرفق الصفحةمدين عالءالدين باوباوالعالية 

 ب. المناقشة
يف الصف احلادي  تعلمالعلمي لزيادة حتفيز ادل دخلفعالية ادلالالنقاش  

ىناك  االستداليلباو باو. نتائج التحليل  عالء الدينمدين  بلمدرسة العالية عشر 
الصف م اللغة العربية ييف تعل تعلم التالميذافع الو ديف رفع  العلمي دخلادل فعال

 .احلادي عشر بادلدرسة العالية مدين عالءالدين باوباو
مدين  دلدرسة العاليةابم اللغة العربية يتعليف علمي ال ادلدخلتطبيق  

. ىذه النتيجة ىي 48,83 عالءالدين باوباو عينات يف ىذه الدراسة على معدل
م اللغة يتعليف العلمي  دخل، وىذا يدل على أن تطبيق ادل 45-42 يف الفًتة 

 مدين عالءالدين باوباو يف فئة "متوسطة". ليةادلدرسة العابالعربية 
الدرجة اليت تشري إىل مستوى الدافعية لدى ادلتعلمني يف حني كان متوسط  

مدين عالءالدين  بلمدرسة العاليةم اللغة العربية يف الصف احلادي عشر ييف تعل
. ىذه النتيجة ىي يف الفًتة 43 باوباو عينات يف ىذه الدراسة على درجة من
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م اللغة العربية ي، وىذا يدل على أن مستوى تعلم ادلتعلمني الدافع على تعل43-46
 ىو يف فئة "ادلتوسطة".يف الصف احلادي عشر ما مدين عالء الدين باوباو 

علمي ال ادلدخلأعاله، ديكن مالحظة أن تطبيق من البيانات ادلذكورة  
م اللغة العربية الصف احلادي عشر ييف تعلالتالميذ  مافع التعلو د يف رفعفعال 

وتعزز ىذه البيانات أيضا من خالل نتائج  .بادلدرسة العالية مدين عالءالدين باوباو
لنظام التشغيل  22تخدام عب سبس ستاتيستيك اإلصدار اختبار الفرضيات باس

مسرينوف( مما يدل على أن قيمة داللة -ويندوز مع حتليل مربع مربع )كودلوغوروف
مث يتم رفض ىو و ىا   1.15 1.111. ألنو 1.15مع مستوى داللة  1.111

اللغة العربية م ييف تعل تعلم التالميذافع الو دفعال يف رفع  العلمي دخلادلأن ف ,قبلت
 .الصف احلادي عشر بادلدرسة العالية مدين عالءالدين باوباو
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الفصل األول : الخالصات

واستنادا إىل نتائج حتليل البيانات ومناقشة نتائج البحوث، ميكن استنتاج  
 ما يلي:

ين عالء دم بلمدرسة العاليةم اللغة العربية يتعل يفالعلمي  دخلتطبيق ادل .1
يف الفاصل الزمين او  ، 38,84رجة بالدالدين باوباو ىو يف الفئة ادلتوسطة 

34-34. 
غة العربية يف الصف احلادي عشر م الليلتعلم يف تعلاافع و مستوى الد  .4

 34,44ين عالء الدين باوباو ىو يف الفئة ادلتوسطة دم بلمدرسة العالية
 ،35-34ىذه النتيجة يف الفاصل الزمين 

غة العربية يف م اللييف تعل مالتعلافع و الدرفع يف العلمي فعال  دخلتطبيق ادل .4
ين عالء الدين باوباو. ثبت ىذا، دم بلمدرسة العاليةالصف احلادي عشر 

مسرينوف( -لنظام التشغيل ويندوز مع حتليل مربع مربع )كودلوغوروفألن 
. ألنو 4.44مع مستوى داللة  4.444مما يدل على أن قيمة داللة 

4.444  4.44 مث يتم رفض ىو)  (Hoو ىا(Ha) دخلادلأن ف ,قبلت 
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م اللغة العربية الصف ييف تعل تعلم التالميذافع الو دفعال يف رفع  العلمي
 .احلادي عشر بادلدرسة العالية مدين عالءالدين باوباو

 رحاتتالفصل الثانى : المق

وانطالقا من تصميم قوي على نقل اخلري دائما إىل زمالئو ادلسلمني، مث  
ث واالستنتاجات من نتائج عليها من البحئج اليت مت احلصول استنادا إىل النتا

 البحث وحتليل البيانات، واآلثار ادلرتتبة على نتائج البحث ىي كما يلي:
 دخلية من أجل تطبيق ادلزيد من ادلللمعلمني يف جمال دراسات اللغة العرب .1

العلمي لتعظيم ادلتعلمني الطالب ادلتحمسني دلتابعة ودراسة تعلم اللغة 
 العربية.

املتوقع من املتعلمين اأن يتبعوا عملية تعلم اللغة العربية بروح من اجل من  .4
 حتسين فهم اللغة العربية والعلوم املرتبطة بو.

مع االنتهاء من ىذه األطروحة من ادلتوقع للقارئ، وخاصة بالنسبة للمربني  .4
وادلعلمني ادلرشحني لتكون أكثر وعيا أنو ال يوجد هنج التعلم ادلثايل، 

لب كيد كل هنج التعلم الذي لديو أوجو القصور وادلزايا. ولذلك يطوبالتأ
علمي أكثر إىل احلد األقصى حبيث ال مدخلمن اختصاصيي التوعية تطبيق 

 يكون الدافعون متعلمني لتعلم اللغة العربية.
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