
م الطلبة بمدة اللغة وافع تعلدل (Apperception)تطبيق أبيرسيبسي  تأثير

 العربية في الصف التاسع بالمدرسة المتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا

 
 
 
 رسالة

 سرجاناالمطلوبة للحصول على درجة  بعض الشروط ستيفاءقدمت ال
 و شؤون التدريس التربيةقسم اللغة العربية في كلية بالتربية اإلسالمية  

 بجامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر 
 
 بقلم

  ولنداري فرتيوي
 02022000202رقم التسجيل: 

 
كلية التربية و شؤون التدريس قسم اللغة العربية بجامعة عالء الدين اإلسالمية 

 الحكومية مكاسر
0202 



 

 ه
 

 كلمة التمهيد
رب العاملني و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و املرسلني  احلمد هلل

فأنا أشكر اهلل جزيل  سيدنا و موالن حممد و على آلو و أصحابو أمجعني. أما بعد،

الشكر الذي أدامين الصحة و التوفيق و اهلداية و املعرفة و الفهم حىت متكنت من 

تطبيق أبريسيبسي  تأثري"إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع 

(Apperception) م الطلبة مبدة اللغة العربية يف الصف التاسع باملدرسة افع تعلو دل

كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على   "املتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا 

درجة سرجانا الًتبية اإلسالمية بقسم اللغة العربية يف كلية الًتبية و شؤون التدريس 

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لكن بفضل و  ،مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة ةاجو الباحثلقد و 
يف معاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه الرسالة  ةخدمة خمتلف األقوام استطاع الباحث

و  باجلودة. و لذالك، ود الباحث أن يقدم الشكر اجلزيل على ىؤالء املساعدين
 املشرفني و املشجعني منهم:
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ساعدين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت و أسأل اهلل أن ميد يف عمرمها و 
 أن يرزق هلما الصحة و العافية و يهديهما صراطا سويا.
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و أخريا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة و زيادة و 
القواعد املتعلقة هبذه الرسالة، و أسأل اهلل التوفيق و عونا بني لدي القراء و ال سيما 

 اهلداية يف تنظيم ىذه الرسالة، آمني يا رب العاملني.
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 الرسالة تجريد
 فرتيويي ولندار  :   االسم

 02022000202 :  رقم التسجيل
م تعل افعو دل (apperception) أبيرسيبسيتطبيق  تأثير:" موضوع البحث

الطلبة بمادة اللغة العربية في الصف التاسع بالمدرسة المتوسطة دار 
 "بانجكيب الدعوة واإلرشاد غاالرايا

 
لدوافع تعلم الطلبة مبدة اللغة العربية  (Apperception)تأثري تطبيق أبريسيبسي  هذه الرسالة تبحث عن "

حتتوي هذه الرسالة على مشكالت وهي:  "يف الصف التاسع باملدرسة املتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا
درسة املتوسطة دار اللغة العربية يف الصف التاسع بامل ادةمب  أبريسيبسدوافع تعلم الطلبة قبل تطبيق  كيف(1)

اللغة العربية يف  مادة  بعد تطبيق أبريسيبسيالطلبة  افع تعلمو كيف د( 2، )الدعوة واإلرشاد غاالرايا باجنكيب؟
 أبريسيبسي( هل هناك تأثري تطبيق 3، )الصف التاسع باملدرسة املتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا باجنكيب؟

 .؟اللغة العربية يف الصف التاسع باملدرسة املتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا باجنكيب لدوافع تعلم الطلبة مبادة
، واجملموع الكلي يف هذ البحث هو كل الطالب يف الصف كميالبحث الهذا لبحث هو  يسمى

طالب يف الصف الالتاسع باملدرسة املتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاال رايا، والعينة النموذجية يف هذ البحث هي 
، األدوات مجع ايا. إستخدام الباحثة يف هذالبحثسع )ج( باملدرسة املتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاال ر التا

 .االستبيانيعين أوراق  البيانات املستخدمة
 الطالب (%25,0) بقيمة قبل تطبيق دوافع التعلم (1) فاستنتاج هو:، ثبعد أن أجرت الباحثة البح

دوافع  (2) .لديهم دوافع ضعيف للتعلم الطالب الذين (%75,0) يمةلديهم دوافع جيدة للتعلم، و بق الذين
الطالب  (%18,8) يمةلديهم دوافع جيدة للتعلم، و بق الذين الطالب (%81,2) بعد تطبيق بقيمة  التعلم
يف  هناك تأثر تطبيق أبريسيبسي إىل دوافع تعلم الطلبة مبدة اللغة العربية  ( 3) .لديهم دوافع ضعيف للتعلمالذين 

 .(p=0,000)الصف التاسع باملدرسة املتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا 
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 لباب األول ا

 مقدمة

 ةالفصل األول: خلفية المشكل

التعليم مبعٌت بسيط ىو اجلهد البشري لبناء شخصيتو وفقا للقيام يف  

هبدف  ،مالتعليم ىو العملية ادلنظمة اليت متارس من قبل ادلعل 1اجملتمع و الثقافة.

نقل ادلعارف ادلهاراتّية إىل الطلبة، وتنمية اّّتاىاهتم ضلوىا، ويعّد التعلم ىو الّناتج 

 احلقيقي لعملية التعليم.

عرِفة لغة ىي مصدر الفعل َعَرَف، وىي: )حصيلة التَّعلُّم عرب 
َ
ادل

2العصور(،
ادلعرفة ىي التجريد شلا ىو معروف يف روح الشخص الذي يعرف  

. و بعبارة جيب علينا تعلم و تعليمهاعرفة ليست عفوية، بل ك. أساس ادلذل

 .ب اجلهدىاجيأخرى 

                                                           
1
 1( ص. 2013)جاكرتا: بت راجا غرابيندوا،   Dasar-dasar Ilmu Pendidikan، حسب اهلل  
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. 16-8-2017معجم عريب عريب"، ادلعاين، اطّلع عليو بتاريخ  -تعريف و معٌت معرفة يف معجم ادلعاين اجلامع  

 .بتصّرف
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ادلعلم ىو ادلسؤول على مساعدة الطالب إلجياد ادلعرفة حىت يتمكن من  

 دة.اعرفة أو ادلتنمية قوهتم، و من مساعدتو استخدم ادلعلم طريقة يقدم هبا ادل

و يف ىذا الدقيقة يقدم  3تعليم.الدقائق األوىل ىي األىم يف الساعة ادلقبلة لل

 .ادلعلم أبَتسيبسي

 قالتإىل تشكيل الفهم. كما  َتسيبسينورىاسناوايت، يهدف أب قالتو 

سيعلم إذا كان ادلعلم  يسمى اسًتاتيجية التعلم الصغَت وىذا ىو، ايف كتاهب

 .ن يربط مبا يتجرب وحيتاج بو الطالب ، تسهيال للتفاىمأموضوعا جديدا فعليو 

 :تصال باجلوانب ذات الصلة ما يليأمثلة اجلهود يبذذلا ادلعلم لإلن وم

أوال، يف بداية الدرس يستعرض ادلعلم فهم الطالب الذي سبق تعلمها،  

بطرح األسئلة عليهم. وديكن أيضا تلخيص الدرس السابقة. ثانيا، مقارنة ادلعرفة 

ددية مرتبط بادلادة اليت القددية بادلادة اليت سيقدمها. ويفعل ذلك عندما ادلادة الق

                                                           
3
 77( ص. 2014)باندونج: كيفيا،  Gurunya Manusia، مونيف خاتيب  
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يتقنها. ثالثا، يشرح ادلعلم الفكرة/ تعريفو، وينبغي بذالك ألن ادلادة سيعلمها 

 4ىي ادلادة اجلديدة.

وعملية التعليم والتعلم ىي عملية يتم إنشاؤىا عن قصد مصاحل 

تعلم ، على ادلدرسُت يف الومتحمسُت  سرورينالطالب. لكي يكون الطالب م

ستفادة من كل اإلمكانيات يف بيئة تعليمية مواتية من خالل اإل َتن حياولوا توفأ

 الصفوف ادلوجودة.

طالب الذىاب إىل ادلدرسة . ماذا يعٍت للالدافع ىو عامل مهم للطالب

زعاج ادلدرسة ليس بالوقت ادلناسب. واإلاللعب مبدة طويلة يف . للتعلم دافعدون 

ن ادلتعلمُت إى ادلتعلمُت . فعال غَت شلدوح عللصديق أو جعل ادلشهد كان ف

ىل ادلدرسة ليس على مجيع ما ذكر ولكن للبحث عن ادلعرفة والتعلم من إيأتون 

 أجل ادلستقبل.
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الدافع ىو عامل يشتبو يف وجود تأثَت كبَت يف عملية التعلم من التعليم، 

على نتائج التعلم. جيب أن يكون لدى الطالب ذوي الدوافع العالية نتائج 

جيدة. وتتكون أمهية الدافع التعلم الطالب، من بُت أمور أخرى، لتغيَت تعليمية 

 التعلم يف اّتاه أكثر إجيابية.

بإجراء مزيد من البحث حتت  تريد الباحثةيا ادلذكورة أعاله من القضا

الطلبة مبادة اللغة العربية يف الصف  افع تعلمو دل أبَتسيبسي تطبيق تأثَت ادلوضع "

 توسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا".التاسع بادلدرسة ادل

 الفصل الثاني: مشكلة البحث

ثالث الباحثة أن يركز على  بناء على خلفية ادلشكلة السابقة ديكن 

 للحصول على البحث اجليد، وىي: تمشكال

اللغة العربية يف  ادةأبَتسيبسي مبدوافع تعلم الطلبة قبل تطبيق  كيف .1

الصف التاسع بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا 

 باصلكيب؟
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اللغة العربية يف  ادةمببعد تطبيق أبَتسيبسي بة الطل افع تعلمو كيف د .2

الصف التاسع بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا 

 باصلكيب؟

اللغة  م الطلبة مبادةتعلوافع دلَتسيبسي أبتطبيق  ىل ىناك تأثَت .3

العربية يف الصف التاسع بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة واإلرشاد 

 ؟غاالرايا باصلكيب

 الثالث: الفروضالفصل 

وتتمثل فرضية مبدئي إجابة ذلذه ادلشكلة سوف حتل من خالل 

البحوث، وصيغ على أساس ادلعارف القائمة وسيتم مث اختبار منطق للحقيقة 

 بحث:من ىذه ال وضالفر  ، فإنذالكوب. 5 البحوث ينبغي القيام بومن خالل 

تطبيق أبَتسيبسي مؤثر على دوافع تعلم الطلبة مبدة اللغة العربية يف  

 بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا.الصف التاسع 

 
                                                           

 70ص  ،)2005، بت راجا غربيندو فرسادى    :جاكرتا) nelitian BahasaMetode Pe زلسن،5 
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 الفصل الرابع: توضيح معاني الموضوع

 يف:يف ىذ البحث، حيّدد الباحثة ادلشكلة  

يدمج معرفة  مقصود من أبَتسيبسي يف ىذا البحث ىو كيف ادلعلم .1

 أو مادة اليت يقدمها مع خربة الطالب.

 مقصود من دوافع التعلم يف ىذا البحث ىو دوافع تعلم الطلبة مبادة .2

 اللغة العربية يف الصف التاسع بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة 

 .غاالراياواإلرشاد 

 البحث و فوائده : أغراضخامسالفصل ال

 أما األ ىداف اليت يريدىا الباحثة يف ىذا البحث فهي: 

اللغة العربية يف  ادةأبَتسيبسي مبدلعرفة دوافع تعلم الطلبة قبل تطبيق  .1

لدعوة واإلرشاد غاالرايا الصف التاسع بادلدرسة ادلتوسطة دار ا

 .باصلكيب
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للغة العربية يف ا ادةمببعد تطبيق أبَتسيبسي بة الطل افع تعلمو د دلعرفة .2

الصف التاسع بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا 

 باصلكيب؟

اللغة العربية يف  دوافع تعلم الطلبة مبادةل أبَتسيبسيتأثَت تطبيق  دلعرفة .3

الصف التاسع بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا 

 .؟باصلكيب

 سيعطي ىذا البحث الفوائد التالية:

ادلناسبة  دريسدلدرسي اللغة العربية الختيار طرق التمرجعا  ليكون .1

 قدرة التالميذ ىف تعلم اللغة العربية. لتحسُت

يف حتقيق  تالميذكما ينظر للمعلمُت لزيادة تعزيز اإلبداع لدى ال .2

 أىداف التعليم الوطٍت.

يف عثور الدراسات اجلديدة اليت للطالب تحسُت وتطوير ادلعرفة ل .3

 .لتالميذاستخدامها لديكن 
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 الباب الثاني

 الدراسة النظرية

 أبيرسيبسي الفصل األول:

ودياثل يعٍت جيمع  "apperception" ىي من الكلمة (Apersepsi) أبَتسيبسي

 .متلكإالذي  ةإىل مالحظو مع خرب 

، ىناك مالحظة َتسيبسيالعظيم مبعٌت أب اندونيسيوفقا ل القاموس اإل

واعية من كل شيء يف روح ادلرء )نفسها( اليت أصبحت أساسا للمقارنة وأساس 

، َتسيبسييف زلاولة لتحديد معٌت أبقبول األفكار اجلديدة. العديد من العلماء 

كعملية ربط ادلعرفة القددية مع   َتسيبسيلك بسهولة أكرب، أعٍت أبولكن لفهم ذ

 ادلعرفة اجلديدة.

 قالتإىل تشكيل الفهم. كما  َتسيبسينورىاسناوايت، يهدف أب قالتو 

سيعلم إذا كان ادلعلم يسمى اسًتاتيجية التعلم الصغَت وىذا ىو،  ايف كتاهب
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 .ن يربط مبا يتجرب وحيتاج بو الطالب ، تسهيال للتفاىمأموضوعا جديدا فعليو 

 :ما يليتصال باجلوانب ذات الصلة ن أمثلة اجلهود يبذذلا ادلعلم لإلوم

أوال، يف بداية الدرس يستعرض ادلعلم فهم الطالب الذي سبق تعلمها، 

بطرح األسئلة عليهم. وديكن أيضا تلخيص الدرس السابقة. ثانيا، مقارنة ادلعرفة 

القددية بادلادة اليت سيقدمها. ويفعل ذلك عندما ادلادة القددية مرتبط بادلادة اليت 

رة/ تعريفو، وينبغي بذالك ألن ادلادة سيعلمها يتقنها. ثالثا، يشرح ادلعلم الفك

 6ىي ادلادة اجلديدة.

ن كل أن يعرف أي شيء للطالب ينبغي أعندما سيعلم ادلعلم مفهوم 

ت ادلختلفة ، حىت يتمكن اكتشاف طالب لديو اخلربة ، وادلواقف ، والعادا

ليم عرباط ّتارب الطالب و مواقفهم وعاداهتم ضلو ادلفهوم حيث قد ضلتاج لتأو 

 .بأبَتسيبسي

لركائز أوال ا التعلم أن يعرف "قبل تطبيق أبَتسيبسي لى ادلعلمجيب ع       

 :أبَتسيبسياألربع اليت تشكل 
                                                           

-dan-apersepsi-http://raraswurimiswandaru.blogspot.co.id/2013/10/pengertian 
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 alfa zone  الدعامة االويل ىي إنشاء .1

بعد وجها لوجو مع الطالب ، والبدء يف اّتاه الظروف االوليو. 

ىذه الظروف ،  أكثر استعدادا الدراج احلقائق وادلعلومات. ويف 

 .كانت حركو الدماغ الديندري متوائمة بالفعل

ىناك أربع طرق ديكنك ان ّتلب طالبنا إىل منطقو ادلوجو الفا 

الظروف ، وىي كسر اجلليد ، قصو شلتعو ، وادلوسيقي ، والدماغ 

ال حاجو الن يكون كل شيء ىناك. واحده بالطبع   7اجلمنازيوم.

صاصات الفا ، وجعل كتالوج من  النظر إىل امهيو تكييف ىذه الر 

 .كسر اجلليد. اذلدف ىو ان الطالب قد تكون مهتمة

 warmer  الدعامة الثانية .2

 Warmer        .أو االحًتار ىو تكرار ادلواد السابقة اليت يدرسها ادلعلم

  8.عاده أكثر دفئا جيدا القيام بو يف االجتماع الثاين للمادة

 pre-teach  الدعامة الثالثة .3

                                                           
7
 92ص.   ,Gurunya Manusia, خاتيبمنيف   

8
 108ص.   ,Gurunya Manusia ,خاتيبمنيف   
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وغالبا ما ينسي ىذا ادلعلم. ال عجب إذا كان طالب فئة      

فانو يعطي ادلعلومات  Pre-teach  .الشرط متشابكة وغَت مشروطو

 .يدويا ، وكيفيو تطبيق القواعد

   scene-setting الدعامة الرابعة .4

  Scene setting9.ىي أقرب نشاط مع اسًتاتيجيات التعلم 

 الطلبةالفصل الثاني: دوافع تعلم 

 تعريف الدوافع . أ

دوافع ادلدى الفينة والتحفَت. مشتق عزر أو يف ىف علم النفس، 

اللغة  اإلصلليزية "الدوافع" من كلمة احلركة، وىي ما تعٍت حركة أو أي 

شيء يتحرك. الدوافع ىي مجع من دافع ومعناىا لغة ىي حاجة غَت 

مادا على مشبعة تؤدي إىل سلوك معُت للفرد، وحتدد ىذا السلوك إعت

قوة الدافع. فالبحث عن األكل يأيت من واقع طبيعي ىو اجلوع 

                                                           
9
 115ص.   ,Gurunya Manusia, خاتيبمنيف   
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وأما معناىا  10ومبجرد إشباع ىذه احلاجة ينقضي ىذا السلوك.

إصطالحا فهي سعي اإلنسان ألن يتحرك وأن يفعل فعال معينا لنيل 

والنقطة األساسية اليت تستند عليها موضوع الدوافع يف  11غايتو.

ميدان اإلدارة وعلم النفس على السواء ىو الفرق احلادث بُت الطاقة 

الكامنة ومقدار ما يستغلة منها. ومعٌت ىذا أن اإلنسان عادة 

يستطيع أن يفعل أكثر شلا يقوم بو فعال ألنو دييل دائما إىل أن يبذل 

 فر لديو.رلهودا أقل شلا يتوا

كلمة يف عزر اللغة اإلصلليزية،   مصطلح الدافع للتعلم يأيت من

ادلستمدة من حركة الكلمة، واليت ديكن أن تفسر على أهنا حركة أو 

 12شيء يتحرك.

 Burt, Dulay dan)دوافع التعلم علئ رأي بورت، دويل و كرسن 

Krasen) (1982 :47.كمثل زلتاج، أم إرادة دلعرفة الشيء )13 
                                                           

 .28(، ص. 1997: باندونغ: الشباب روسد ورقة 2طبع ادلعلمُت الكينونة، )زلمد عوزيو عثمان،  10

 74-73( ص. 1990)جاكرتا. ثف  Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajarسردديان. 11 
12

 Psikologi Umum; untuk IAIN STAIN, PTAIS, Fakultas Tarbiyah, Komponenأمحد فوزي،   

MKDK,  ،59(، ص. 1999)باندونج: فوستاكا ستيا 
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الدافعية بأهنا حالة داخلية جسمية أو نفسية تدفع الفرد تعرف 

ضلو سلوك يف ظروف معينة وتوجهو ضلو إشباع حاجة أو ىدف 

 زلدد. أي أهنا قوة زلركة منشطة وموجهة يف وقت واحد .

 أنواع الدوافع . ب

و ديكننا أن منيز بُت نوعُت من الدافعية للتعلم حبسب مصدر 

 .اخلارجية والدوافع الداخليةافع استثارهتا : مها الدو 

 الدافعية اخلارجية .1

ىي اليت يكون مصدرىا خارجيًا كادلعلم، أو إدارة ادلدرسة، أو أولياء 

األمور، أو حىت األقران . فقد يُقِبل ادلتعلم على التعلم سعيًا وراء 

رضاء ادلعلم. و قد يُقِبل ادلتعلم على التعلم إرضاًء لوالديو وكسب 

على تشجيع مادي أو معنوي منهما . وقد  حبهما أو للحصول

ن حوافز مادية تكون إدارة ادلدرسة مصدرًا آخرًا للدافعية مبا تقدمو م

 .ومعنوية للمتعلم

 أما الدافعية الداخلية .2
                                                                                                                                                               

13
 ( ص. 2014)باندونج: بت رماجا روسداكاريا،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأسيف حرماوان،   
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فهي اليت يكون مصدرىا ادلتعلم نفسو، حيث يُقِدم على التعلم 

 .ة التعلمدفوعاً برغبة داخلية إلرضاء ذاتو، وسعياً وراء الشعور مبتع
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  الباب الثالث

 مناهج البحث

يف القيام حبوث، طريقة أو إجراء يف القيام بالبحوث مهم يف اجلهود 

الرامية إىل تنسيق سَت األنشطة البحثية. أما بالنسبة للمنهجية ادلستخدمة يف 

 ىذه الدراسة ىي:

 الفصل االول: المجموع الكلي و العينة النموذجية

 اجملموع الكلي .1

 14.كلها موضوع أو موضوع الدراسة يلاجملموع الك     

ىو "والية تعميم تتكون من موضوع البحث الذى  يادلعٌت: اجملموع الكل

 15لو كمية معينة أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب االستنباط"

                                                           
14

  61( ص. 2015أاينات النشر:  )يوجياكرتا: Metode Penelitian Pendidikan, خليفة مستامي  

 62ص  Metode Penelitian Pendidikan, خليفة مستامي 15
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لبحث ىو مبناسبة موضوع ىذه الرسالة فيكون اجملموع الكلى يف ىذا ا

اليت  دارالدعوواألرشاد غاال رايابادلدرسة الثانوية  تاسعتالميذ الفصل المجيع 

 .صاشخأ  100ل مع اجملموع الكلى و الفص 3تتألف من 

 العينة النموذجية .2

ىي جزء من السكان لديو الصفات أو الظروف اليت  العينة النموذجية

 16.ستدرس

الكلى وال بد أن يتمثل ىف العينة النموذجية الىت تعترب متثال للمجموع 

تكون ىذه العينة النموذجية شلثلة متثل الصفات األساسية للمجموع 

 17الكلى.

 متثل النموذجية استنادًا إىل الوصف، تأخذ الكتاب جزءا من عينة

. السكان وتيسَت احلصول على بيانات زلددة وذات الصلة من منوذج القائمة

 الباحثون  " nonprobability Sampling " أخذ عينات غَت احتمالية  تقنية مع

                                                           
 56 .(، ص2012، الفا بتا)باندونغ:  Belajar Mudah Penelitian رضوان، 16

 184 .(، ص2010، رينكا جيفتا)جاكرتا:  Prosedur Penelitianأريكونتو،  سوىارسيمي 17 
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 حيث أن الفئة ، "Purposive Sampling " أخذ العينات اذلادفة  تقنيةباستخدام 

 .احملددة فئة اجملموعات مع اعتبارات زلددة

 ثبحال متغير الفصل الثانى:

 :كما يلي  بحثال متغَتا ىذ

 .أبَتسيبسي احملددة ىي ادلتغَتات .1

الطلبة مبادة اللغة العربية يف  مدوافع تعل ىي غَت احملددة ادلتغَتات .2

 الصف التاسع بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا

 .باصلكيب

 ثتصميم البح الفصل الثالث:

experimental  pre" البحث ادلستخدم أي تصاميم ّتريبية قبل البحث

”designs زلاولة لدراسة  وبعبارة أخرى حبث التجارب يف .ألن ىذا مل يكن جديا

18.ما إذا كانت ىناك عالقة سببية أو ال
 منوذج البحث التجرييب ادلستخدم ىو 

posttest”-“one group pretest . 

                                                           
 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D  سوجينو،  18

 111 .ص(، 2014الفا بتا، )باندونج: 
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 :وديكن توضيح مناذج البحث كما يلي
 

   O1  X  O2    

 

 الوصف: 

  =O1 .دوافع تعلم الطلبة قبل تطبيق 

  =X    تطبيق أبَتسيبسي.العالج 

 =O2  تعلم الطلبة بعد تطبيق أبَتسيبسي دوافع 

 

 الفصل الرابع: طريقة جمع المعلومات

 .االستبيانتقنيو مجع البيانات اليت أجريت يف ىذا البحث ىو شكل 

ىو قائمو باالسئلو أو العبارات حول موضوع معُت يتم إعطاؤه  االستبيان

زلدده للحصول علي معلومات  للموضوع ، اما بشكل فردي أو يف رلموعات ،

ىناك نوعان من االستبيان  مثل ادلراجع وادلعتقدات واالىتمامات والسلوك.

وكان نوع االستبيان ادلستخدم يف ىذا البحث مغلقا اآلن  .ادلفتوح وادلغلق
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وكان االستبيان ادلغلق بالفعل يقدم أجابو علي السؤال حىت  ).)إغالق االستمارة

 .ادلستجيبُت العيش التصويت

 

 يأدوات البحث العلمالفصل الخامس: 

وسائل حلصول على ادلواد. وىذه الوسائل الىت  يأدوات البحث العلم

 19اختارىا الباحث مناسبا بنوع احملتاجة.

االستبيان أوراق يعٍت  يف ىذه الدراسة، األدوات مجع البيانات ادلستخدمة

(Lembar Kuesioner/Angket). أساليب مجع البيانات اليت يتم تنفيذىا  ىو استبيان

عن طريق نشر قائمة باألسئلة اليت تأيت مع اإلجابات البديلة متاحة يف شكل 

 .منوذج السؤال إىل ادلدعي عليو

 

 

 

                                                           

 109 .، صProsedur Penelitian أريكونتو، سوىارسيمي19
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 الفصل السادس: أدوات جمع المعلومات

أما بالنسبة دلراحل اإلجراء جلمع البيانات يف ىذه الدراسة ىي على 

 :النحو التايل

 داإلعدامرحلة  .1

مرحلة اإلعداد اليت ىي ادلرحلة األوىل يف بدء نشاط قبل الباحثُت 

يف مرحلة اإلعداد، والباحثُت  .البحث مباشرة إىل ادليدان جلمع البيانات

إعداد عدد قليل من األشياء اليت حتتاج إىل أن تتصل بالبحوث اليت 

تراخيص إلجراء رعاية  إنشاء مشروع، :سوف يتم، على سبيل ادلثال

البحوث لألطراف ادلعنية، فضال عن إعداد األدوات وادلواد الستخدامها 

 .يف البحوث

 الصياغة مرحلة .2

يف ىذه ادلرحلة حدث الباحث القادم معرفة ادلشاكل احلقيقية 

 .رقة استبيانو وإىل جانب صياغة حبوث  .سهولة حىت يف مجع البيانات

 التنفيذ مرحلة .3
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اليت تتم يف ىذه ادلرحلة إجراء البحوث أما بالنسبة للكيفية 

وقراءة  ادليدانية للحصول على بيانات زلددة باستخدام أداة البحث

ادلراجع/ادلؤلفات ذات الصلة هبذه ادلناقشة أما باستخدام عرض األسعار 

 .صورة مباشرة أو غَت مباشرة من جانب الطريق

 

 الفصل السابع: طريقة تحليل المعلومات

االىتمام إىل أو عن طريق حتديد حجم تأثَت التغيَت  ىو  ادلعلوماتحتليل 

 فضال عن سائر، كميًا )بعض( األحداث إىل شيء )بعض( تكرارات أخرى

األحداث ميالماركان/تقدير. وديكن التعبَت عن األحداث )احلدث( كالتغَت يف 

 .20قيمة ادلتغَت

 

 

 

                                                           
، بت بومي أكساراجاكرتا: )   Analisis Data Penelitian dengan Statistik،حسن إقبال ميسباىودين،   20

 32 .(، ص2013
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 اإلحصائي الوصفيأ(. 

إىل احلصول على قيمة متوسط عدد مرات، أنو يهدف  اإلحصائي الوصفي،

 .فاريانسي، االضلراف ادلعياري، والوسيط، ووضع كل من ادلتغَتات اليت درست

 ىي:  أما بالنسبة للصيغة ادلستخدمة،

                rata   (-Mean/ rata̅ (ادلتوسط .1

 ̅  
∑   

 
   

 
 

 :الوصف   

 عدد متوسط    ̅      

   Xمن متغَت عشوائي i-ke  البيانات                 

    n   العدد من البيانات
21

 

     (SD) ضلراف ادلعيارياإل .2

                                                           

 271 .ص ،Analisis Data Penelitian dengan Statistik  ،حسنميسباىودين، إقبال  21 
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   √
∑      ̅   

   

   
 

 :الوصف

  االضلراف ادلعياري    

 العدد ادلتوسط   ̅    

  i-ke البيانات          

     n    22العدد من البيانات 

 (Variansi)  فاريانسي .3

    
∑      ̅   

   

   
 

 :الوصف

  االضلراف ادلعياري    

 العدد ادلتوسط   ̅    

                                                           

 ،بت بومي أكسارا)جاكرتا:   Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif ،انفيو س سَتيغار22
 141 .(، ص2015
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  i-ke  البيانات          

     n    23العدد من البيانات 

 التعلم دوافعال الفئة .4

مت استخدام  .Likert يف ىذه الدراسة الباحثُت باستخدام منوذج مقياس

وتصور لشخص أو رلموعة حول  اآلراء، لقياس ادلواقف، Likert مقياس

 .24أو األعراض االجتماعيةاألحداث 

ىو أسلوب لقياس بيانات ادلواقف واآلراء والتصورات اليت  Likert مقياس

تستخدم كاألساس لتحديد توزيع رد قيمة األنصبة ادلقررة لو،يف ىذا اجلدول 

 ،للغاية قاتفإلباستخدام استجابة تصنف إىل أربع فئات سلتلفة من إجابات ا

 likert ديكن رؤية إجابات مقياس  .25قاتفإلا بغَت ،قاتفإلانقصان ،  قاتفإلا

 :النتيجة يف اجلدول التايل

                                                           

 93 .(، ص1992، تارسيتو)باندونغ:   Metode Statistika سودجانا، 23 
 ,Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomiرضوان، سونارتو، 24

komunikasi dan Bisnis  :105 .(، ص2009 ،الفا بت)باندونغ 
 ،Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D Metode Penelitian Pendidikan  سوجينو،25 

 134 .ص
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 الرغبة يف التعلم : جدول الفئة1-3اجلدول 

 نقاط إجابة سلبية نقاط على إجابة إجيابية إجابات

 4 1  (S) دائما

 3 2 (S)غالبا 

 2 3   (KK) احيانا

 1 4   (TP) أبدا

 

 

 

 

 إينفَتينسيال اإلحصائيب(. 
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يستخدم الختبار فرضية البحث باستخدام  إينفَتينسيال اإلحصائي

، يتم االختبار قبل اجملموع الكلىلكن مسبق الختبار  t t)-.(Uji -االختبار

 .ّتانسها واحلياة الطبيعية

 اختبار مسبق للبحث .1

عن عموميات والبيانات، أي  اإلحصائي،ىو  اختبار مسبق للبحث

وسحب االستنتاجات ادلستخلصة  والتفسَت،  التجهيز،، حول مجع ودراسة

 .26من البيانات يف شكل أرقام

ختبار مسبق حبوث أجريت باستخدام االختبار يف اختبار التجانس إ

 .واحلياة الطبيعية

 ختبار للحياة الطبيعيةإ .1

يانات اليت مت اسًتدادىا ختبار الطبيعية القيام بو دلعرفو ما إذا كانت البإ

. عندما البيانات غاوسي ، مث ديكن استخدام االختبارات ال أوغاوسي 

                                                           

 280 .، صAnalisis Data Penelitian dengan Statistik ،حسنميسباىودين، إقبال 26 
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يف حُت إذا كانت البيانات ليست غاوسي ، مث يتم  .االحصائيو بارامًتيو

 ختبار غَت بارامًتيو.اإلاستخدام احصائيو 

ا أيضا باستخدام برنامج ختبار الطبيعية من البيانات يتم تنفيذىإ

مع الشروط  .lilliefors، مع حصيلة من النموذج  SPSS 22 for Windows اسويباحل

ن البيانات اليت أوىذا يعٍت   .H)1(، مث يتم تلقي الفرضية البديلة   ,P > 0,05، إذا

وىذا ىو ،  مرفوض.  1Hمث  > P,0,05إذا .ن ذلا تاثَتاأذكر  مت احلصول عليها قد

 .ي تاثَتألبحوث كشفت نقاط ادلتغَت ليس لو البيانات أو توزيع ا

 ختبار التجانسب. إ

ويستخدم اختبار التجانس لتحديد ما إذا كانت رلموعتا البيانات 

 :فرضيو اوجينيا ىي . F-Ujiادلتجانسة ام ال. االختبار ادلستخدم كان

H0:   
    

   (data kedua kelompok mempunyai varians sama atau 

homogen). 

H1:   
    

  (data kedua kelompok mempunyai varians tak sama). 

Rumus statistik uji-F  diekspresikan sebagai berikut: 
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         db1 (varians terbesar sebagai pembilang) = (n1 – 1) dan, 

         db2 (varians terbesar sebagai penyebut) = (n2 – 1)  

 :نتيجة

Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan jika Fhitung > Ftabel maka H0 

ditolak dengan taraf signifikan sebesar       . 

وبعد القيام  .الذي يهدف إىل اختبار الفرضية إينفَتينسيال اإلحصائي

 ،يانات الختبار الفرضيات ادلقًتحةالطبيعية ، اجري حتليال للبحبساب األوضاع 

ويتم ىذا االختبار دلعرفو ما إذا كان ىناك فرق بُت االىتمام يف تعلم الطالب 

التعلم مصلحو الطالب  ديةالعرب الذين كانوا يدرسون دون تطبيق أساليب ى

 اإلىداء.مع تطبيق طريقو 

 صياغة فرضيو يف اإلحصاءات . أ
    Ho :       

H1 :       

 :وصف

Ho  :  تطبيق أبَتسيبسي لدوافع تعلم الطلبة مبدة اللغة العربية يف الصف التاسع

 بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاال رايا.
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 : H1  تطبيق أبَتسيبسي لدوافع تعلم الطلبة مبدة اللغة العربية يف الصف  غَت

 الدعوة واإلرشاد غاال رايا.التاسع بادلدرسة ادلتوسطة دار 

  (Dk) حتديد قيمو درجات احلرية

 

Dk  = N1 + N2 – 2 

 :وصف

N1 :  1عدد البيانات ادلتعلقة باجملموعة 

N2 : 2  عدد البيانات ادلتعلقة باجملموعة 

 α =  0,05  يف tabelt حتديد قيمو . ب

 

ttabel = t (1 -1/2α), (dk) 

 thitung حتديد قيمو . ت

،  t-اختبار يف ىذه الدراسة مت اختباره باستخداماختبار الفرضيات 

. واستخدمت العينات  t-طرفُت يشار اليها عاده من العينات ادلستقلة اختبار
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 .دلقارنو متوسط رلموعتُت من مناذج البيانات ادلستقلة t-ادلستقلة من اختبار

 :كما يلي t-صيغو اختبار

   
  ̅̅̅     ̅̅ ̅

√
  
 

  
   

  
 

  

 

 :نتيجة

Jika thitung > t tabel, maka H0 ditolak  

Jika thitung < t tabel, maka H0 diterima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع
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 نتائج البحث و المباحثة

 المعهد الرحمن دار الدعوة واإلرشاد غاالرايا عن : لمحة الفصل األول

 دار الدعوة واإلرشاد غاالراياقصة قصَتة ادلعهد الرمحن  .1

معهد الرمحن دار الدعوة واإلرشاد غاال رايا،  تأسيسحملة تارخيية عن 

 عبدا احلج غوروت ريمدرسة دينية العولية اليت افتتحها أنيف األصل 

افتتح مدرسة  1990. مث يف عام 1984أمبو دال يف عام  الرمحن

 2000. مث يف عام مدرسة العاليةأعاد فتح  1993مث يف عام الثانوية، 

الرمحن  معهد. امسو لدعوة واإلرشاد غاال رايامعهد الرمحن دار ا افتتحت

. مع دالأمبو  الرمحن عبد ا احلج غوروت يألن مؤسسها الرئيسي ىو أنر 

 .الرمحن معهد ىذه القاعدة حىت يتم إعطاء اسم

 دار الدعوة واإلرشاد غاالرايامعهد الرمحن  الرؤية، ادلهمة واألىداف .2

 الرؤية . أ



32 
 

 ،ات، الذكيالتقوى ،يف اإلصلازيوجد الطالب ادلتفوقون 

 يف العلوم والتكنولوجيا. إتقانادلستقلة و النشاط، 

 ادلهمة . ب

 يسعى إىل خلق نظام تعليم دديقراطي وجودة ومناخ.(. 1

 .وحتسُت األداء األكادديي(. 2

 .وحتسُت نوعية التعليم الديٍت وأخالق الكرمي(. 3

تنفيذ برنامج ادلهارات احلياتية على أساس وضع ادلدرسة (. 4

 .التهاوح

حتسُت قدرة ادلوارد البشرية على إتقان العلوم األساسية (. 5

 .لدعم تطوير العلم والتكنولوجيا

 األىداف اخلاص . ت

 وحتقيق نظام تعليمي دديقراطي وجودة ومناخ.(. 1

 وحتسُت اإلصلازات األكادديية والرياضية والفنية(. 2
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والًتبية لتحسُت نوعية التعليم الديٍت واألخالق والطابع (. 3

 ادلدنية يف احلياة اليومية.

 .لتحقيق استقاللية الطالب يف برنامج ادلهارات احلياتية(. 4

حتسُت قدرة ادلوارد البشرية على إتقان العلوم األساسية (. 5

 لدعم تطوير العلم والتكنولوجيا.

 األىداف العامة . ث

، فضال الكرمي قيضع أسس الذكاء وادلعرفة والشخصية، أخال

 ارات الالزمة للعيش بشكل مستقل ومواصلة التعليم.عن ادله

 مكمالت ادلدرسة .3

ادلرافق مبثل مكون مهم يف صلاح عملية التعلم يف ادلؤسسات 

التعليمية. ألنو بدون  ادلرافق مناسبة، وتنفيذ تعليم ليس على ادلشي 

دلتوسطة دار الدعوة أيضا. القائمة من ادلرافق وادلنشات يف ادلدرسة ا

 غاالرايا.واإلرشاد 

 4.1اجلدول 
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 العدد النوع ادلبٌت الرقم

 1 إدارة 1

 1 غرفة ادلدرس 2

 15 غرفة الدراسة 3

 1 معمل احلاسب  4

 1 ادلكتبة 5

 1 ادلسجد 6

 1 غرفة تنظيم الطالب و كشافة 7

 1 ملعب رياضية 8

 1 محام االدارة 9

 2 محام التلميذ 10

 

 

 نتائج البحث الفصل الثاني:
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 أحادي ادلتغَتحتليل  .1

 )قبل(  preدوافع التعلم   . أ

 4.2اجلدول 

  preدوافع تعلم الطلبة   التوزيع التكراري للمستجيبُت وفقا

)قبل( يف الصف التاسع )ج( بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة 

 واإلرشاد غاال رايا

 ٪ قيمة )قبل(  preدوافع التعلم 

 خيد

 ضعيف

8 

24 

25,0 

75,0 

 100,0 32 رلموع

  2017 ادلصدر: البيانات األولية  
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٪( 25.0) 8مشاركا،  32أعاله، من بُت  4.2ل وفقا للجدو 

 24جيد قبل تطبيق أبَتسيبسي وما يصل إىل  دوافع التعلملديهم 

 تطبيق أبَتسيبسي. قبل دوافع التعلم٪( الطالب يفتقرون إىل 75.0)

 

 4.3اجلدول 

  preدوافع تعلم الطلبة   سؤالالبند ال  التوزيع التكراري للمستجيبُت وفقا

)قبل( يف الصف التاسع )ج( بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة واإلرشاد 

 غاال رايا

 دائما غالبا أحيانا أبدا عدد من األسئلة

 6 20 6 0  1 سؤال

 2 22 8 0  2 سؤال

 4 12 12 4  3سؤال

 0 4 26 2  4 سؤال

 0 4 20 8  5سؤال
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 0 8 16 8  6سؤال

 2 6 22 2  7سؤال

 2 8 18 4  8سؤال

 0 6 18 8  9سؤال

 0 6 16 10  10سؤال
 

 )بعد( postدوافع التعلم  . ب

 4.4اجلدول 

  postالتوزيع التكراري للمستجيبُت وفقا دوافع تعلم الطلبة  

( يف الصف التاسع )ج( بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة بعد)

 واإلرشاد غاال رايا

 ٪ قيمة )بعد(  postدوافع التعلم

 خيد

 ضعيف

26 

6 

81,2 

18,8 



38 
 

 100,0 32 رلموع

  2017 ادلصدر: البيانات األولية  

 

 26، مشاركا 32أعاله، من بُت  4.4ل وفقا للجدو 

جيد قبل تطبيق أبَتسيبسي وما يصل  دوافع التعلملديهم  ( 81،2٪)

تطبيق  قبل دوافع التعلم٪( الطالب يفتقرون إىل 18،8) 6إىل 

 أبَتسيبسي.

 4.5اجلدول 

دوافع تعلم  البند السؤال  التوزيع التكراري للمستجيبُت وفقا

)بعد( يف الصف التاسع )ج( بادلدرسة ادلتوسطة دار الدعوة postالطلبة  

 واإلرشاد غاال رايا

 دائما غالبا أحيانا أبدا عدد من األسئلة

 22 10 0 0  1 سؤال

 17 11 4 0  2 سؤال
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 18 15 9 0  3سؤال

 11 16 4 1  4 سؤال

 4 20 7 1  5سؤال

 7 18 5 2  6سؤال

 10 13 7 2  7سؤال

 10 14 6 2  8سؤال

 10 14 8 0  9سؤال

 14 13 5 0  10سؤال

 

 حتليل ثنائي ادلتغَتات .2

 4.6اجلدول 

بادلدرسة  )ج( يف الصف التاسع لدوافع تعلم الطلبةأبَتسيبسي تطبيق 

 الدعوة واإلرشاد غاالراياادلتوسطة دار 
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 تطبيق

أبَتسيبسي   

قيمة  دوافع التعلم

ف 

(P) 

  جيد

 ٪ قيمة ٪ قيمة

0,000 Pre )75,0 24 25,0 8 )قبل 

Post )18,8 6 81,2 26 )بعد 

  2017  ادلصدر: البيانات األولية

عدد الطالب  32يبُت أنو من بُت  4.6استنادا إىل اجلدول 

٪( 25.0) 8يصل إىل ىناك دافع للتعلم قبل تطبيق أبَتسيبسي، ما 

٪( طالب أقل 75.0) 24الدافع اجليد للطالب تعلم وحساب 

دوافع للتعلم. بينما يف الدافع التعلم بعد أبَتسيبسي تطبيقها، وتصل 

٪( من الطالب على حد سواء تعلم التحفيز وبقدر 81.2) 26إىل 

 ٪( الطالب الذين يفتقرون إىل التعلم التحفيز.18.8) 6
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 المباحثةالفصل الثالث: 

تيست(، مت -tواستنادا إىل نتائج االختبار التائي للعينة ادلطابقة ) 

 تطبيق ( شلا يعٍت أن ىناك تأثَتα 0.05=) p = 0.000احلصول على 

بة مبدة اللغة العربية يف الصف التاسع بادلدرسة افع تعلم الطلو أبَتسيبسي على د

 ادلتوسطة دار الدعوة واإلرشاد غاال رايا.

أن أفضل تطبيق من أبَتسيبسي جيعل  ةىذه الدراسة افًتض الباحثنتائج  

ىو تقدير   َتسيبسي، فإنو يدل على أن أببةلتعلم يف الطلاافع و أفضل الد بةالطل

يف  َتسيبسيأب كل ما أصبح أساسا لتلقي جديد األفكار. بشكل عام، وظيفة

معروفا أو  أنشطة التعلم ىو جلب عادلهم إىل عادلنا. وىذا يعٍت ربط ما كان

 معروفا مبا سيتم تعلمو.

 بحث محدودالفصل الرابع: 

أن ىذا البحث أبعد ما يكون عن الكمال، بسبب حدود  ةويدرك الباحث 

ادلعرفة والطاقة والوقت والتكاليف ادلتاحة. وال تزال نتائج ىذه الدراسة غَت كافية 
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يسعون للحصول على مساعدة اآلخرين جلمع  ة، حيث ال يزال الباحثةللباحث

 البيانات واستكمال االستبيانات يف وقت البحث.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الفصل األول  : الخالصات

 اليت مت القيام هبا ديكن استنتاج ما يلي: ةثاحواستنادا إىل نتائج الب

الطالب لديهم دوافع جيدة  (%25,0)بقيمة  قبل تطبيقدوافع التعلم  .1

 لديهم دوافع ضعيفالطالب الذين  (%75,0)، و بقيمة للتعلم

 .للتعلم

ب لديهم دوافع جيدة الطال (%81,2)دوافع التعلم بعد تطبيق بقيمة  .2

الذين لديهم دوافع ضعيف  الطالب (%18,8)للتعلم، و بقيمة 

 للتعلم.

يف  دوافع تعلم الطلبة مبدة اللغة العربية ىناك تأثر تطبيق أبَتسيبسي ل .3

 طة دار الدعوة واإلرشاد غاالراياالصف التاسع بادلدرسة ادلتوس

(p=0,000).  
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 الفصل الثاني  : اإلقتراحات

 للمؤسسة .1

بادلدرسة ادلتوسطة نتائج ىذه الدراسة ديكن أن توفر مدخالت  

االىتمام لتطبيق غاالرايا إىل يفًتض دائما إيالء دار الدعوة و اإلرشاد 

أبَتسيبسي للطالب حبيث يكون دائما الدافع للطالب للتعلم بشكل 

 جيد.

 للباحثُت .2

نتائج ىذه الدراسة ديكن أن توفر ادلدخالت للباحثُت على 

الدافع تعلم الطالب، من حيث  ائما حتديد وإيالء االىتمامافًتاض د

يف  تقنيات التطبيق أبَتسيبسي يف ادلتعلم يف كل مرة للدخول

 التدريس.

 للباحثُت الطابعُت .3
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لنا مجيعا، وخاصة الباحث  ذه الدراسة ديكن أن حتفزنتائج ى

التايل لتفًتض أن تويل اىتماما ألية ظروف واالسًتاتيجيات اليت 

 تدعم لتوفَت سيمانغت والدافع للطالب للتعلم.
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