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 إقرار الطالب

دوافع تعلم اللغة العربية قرر الباحث املوّقع أدانه على أن هذا البحث العلمي بعنوان        

كتبه بنفسه وإذا أدعى أحد مستقبال   خلر جيي  املدرسة العامة يف شعبة تدريس اللغة العربية

 الدرجة املكتسبة ستبطل ابحلكم.أنّه أتليفه وتبّّي أنّه ليس من حبث بعضه أى كّله فالبحث و 

 

   1010 يوينمن  12كنداري, 

 توقيع الباحث

 

         رمحة رمضان 

 14010101061رقم التسجسل:   
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 موافقة املشرفة

 : رقم التسجيل ،رمحة رمضان بعد إطالع الرسالة املقدمة من الطالب :  

املدرسة العامة يف شعبة دوافع تعلم اللغة العربية خلر جيي   بعنوان : ،14010101061

الرسالة املذكورة   بعد إجراء اإلصالحات الالزمة أقرر كاملشرفة على أن تدريس اللغة العربية

  قد استوفت الشروط العلمية املطلوبة وأنه صاحل لتقدميه يف امتحان املناقشة.

ــ 5252         ينمن يو  52كنداري ،  مـ

 ه 1441        ذوا القعدةمن  4

 

 شرفةامل

 

  الدكتورة احلاجة سيت قريظة، املاجستري 
 134111111331011001رقم التوظيفة: 
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 املناقشةتقريرجلنة إمتحان 

جلنة إمتحان شعبة تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية وعلم التدريس يف  اجلامعة اإلسالمية قررت 
، 12212125244التسـحيل : ، رقم رمحة رمضان احلكومية كنداري قبول الرسالة املقدمة من البحث:

، وبعد إجـراء إمتحـان شعبة تدريس اللغة العربية دوافع تعلم اللغة العربية خلرجيي املدرسة العامة يف بعنوان:
م، كشرط من شروط املطلوبة لنبل شـاادة سـرجاان الرتبيـة اإلسـالمية بكّليـة  5252 يوينمن  15 املناقشة

 العربيةبعد إجراء اإلصالحات الاّلزمة. الرتبية وعلم التدريس، شعبة تدريس اللغة
 م 5252          يوينمن  52لعضاء جلنة اإلمتحان:      كندارى، 

 ه 1441     ذوا القعدةمن  4                                      
 املمتحنون

 ).....................( ة احلاجة سيت قريظة، املاجستريالدكتور :    الرئيسة

 ).....................(  املاجستري، الدكتور عبد العزيز :   اءاألعض

 .....(  .)...............    املاجستري    ، يت مولويب ةالدكتور :    

 عميد كلية الرتبية وعلم التدريس يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

 

 الدكتور مسدين، املاجستري
  134111111333011001رقم التوطيف :
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 ملخص البحث

"دوافع تعلم اللغة العربية  ابملوضوع 14010101061رمحة رمضان رقم التسجيل: 
املدرسة العامة يف شعبة تدريس اللغة العربية" شعبة تدريس اللغة العربية من  ي  خلرجي

 الدكتورة احلاجة سيت قريظة، املاجستريخالل توجيه األستاذة 

عوامل اليت الو خلّرجيّي املدرسة العامة غة العربية ملعرفة دوافع تعلم اللهدف البحث هو 
رج وتدعم طالب  . تنطلق يف تعلم اللغة العربيةخلّرجيّي املدرسة العامة شعبة تدريس اللغة ُتح

وفًقا لصياغة مشكلة دوافع تعلم اللغة العربية خلرجيي املدرسة العامة يف شعبة هذا البحث 
األوىل، يناقش الباحث عن دوافع تعلم اللغة العربية تدريس اللغة العربية. يف مشكلة البحث 

رج . خلرجيي املدرسة العامة مث يف مشكلة البحث الثانية، يناقش الباحث عن العوامل اليت ُتح
نوع البحث  .وتدعم طالب خلّرجيّي املدرسة العامة شعبة تدريس اللغة يف تعلم اللغة العربية

والتوثيق. جمتمع  واملالحظةياانت هي املقابلة هو البحث الوصفي النوعي. تقنية مجع الب
واحملاضرو اللغة  خلّرجيّي املدرسة العامة شعبة تدريس اللغةطالب البحث يف مجع البياانت هم 

. أما اصتخالص النتائج, وعرض البياانت، حد البياانت يعين. عملية ُتليل البياانت العربية
خلّرجيّي دوافع تعلم اللغة العربية أّن ث هي نتائج البح.اختبار صحة البياانت هي التثليث

البعض منام بسبب تشجيع الوالدين على أساس االعتقاد أبن رضا . املدرسة العامة متنوعة
هللا مبوافقة الوالدين وغضب هللا يف غضب الوالدين ، بسبب الرغبة واإلرادة للتدريس وأن 

، والبعض اآلخر  الرغبة الداخليةبب يصبحوا معلمّي حمرتفّي كما كانوا أيملون ، وبعضام بس
وتعليماا يف املناطق اليت ال بسبب التشجيع والرغبة لتعلم لغة القرآن اليت هي اللغة العربية، 

وكذلك الرغبة يف تطويرها واستخداماا كلغة . تزال تفتقر إىل املعرفة ابللغة العربية والقرآن
 .تواصل جيدة وصحيحة مع صاحب اللغة نفساا

 األساسية: دوافع التعلم، تعلم اللغة العربيةالكلمة 
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 كلمة متهيدية

 بسم هللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و من سيأت        

أعمالنا من ياده هللا فال مضل له و من يضل له فال هادي له. و احلمد هلل رب العاملّي 

لقرآن عربيا لقوم يعقلون. و سبحان الذي أعطاان علما انفعا ال علم لنا إال ما الذي أنزل ا

 علمتنا إنه هو السميع العليم.

والصالة والسالم على رسول هللا خامت األنبياء و املرسلّي املبعوث رمحة للعاملّي. فباداية  

عض الشروط املطلوبة هللا تعاىل و عنايته و توفيقه أمكن كتابة الرسالة البسيطة الستيفاء ب

للحصول على شاادة سرجاان الرتبية بشعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و علم التدريس 

مبناسبة متام كتابة هذه الرسالة، أقدم جزيلة الشكر اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري. 

الذين ربياين  ويتري ماستآومها السيد سالمة والسيدة  والدي الكرميّيووفائق االحرتام إىل 

وعلى كل التوجيه والدعاء اخلالص مناما  تربية صاحلة و أدابين أتديبا إىل سن البليغ املرشد

و أدعو هللا أن يرمحاما كما ربياين صغريا.  إىل أّن أمتت كتابة هذا البحث يف وقت معّي

 وشكر إىل : 
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ة اجلامعة اإلسالمية األستاذة الفروفيسور الدكتورة فائزة بنت أوض، املاجستري. مدير  .1

 احلكومية كنداري اليت قد أعطأت حافزا يف وسائل تعليم  الطالب.

والدّي الذان يربياين وينبااين إىل اخلري حىت أصيل إىل هذه النقطة. عسى هللا أن  .5

 يبارك يف عمرمها ويرمحاما كما ربياين صغريا.

التدريس اجلامعة  األستاذ الدكتور مسدين، املاجستري. عميد كلية الرتبية وعلم .3

اإلسالمية احلكومية كنداري الذي قد بذل  جاوده لتطوير كلية الرتبية وعلم 

 التدريس. 

األستاذ الدكتور عبد العزيز، املاجستري. رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية  .4

وعلم التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري. والذي قد فضل ابإلشراف التام 

 املراجعة الدقيقة على البحث إبرشاده و تعليمه إىل أن أمت البحث.و 

األستاذة الدكتورة احلاجة سيت قريظة، املاجستري. مشرفيت احملبوبة واليت قد فضلت  .2

 ابإلشراف التام واملراجعة الدقيقة على البحث إبرشادها وتعليماا إىل أن أمت البحث

اجستري، واألستاذ الدكتور عبد العزيز، األستاذة الدكتورة احلاجة سيت قريظة، امل .2

كاملمتحنّي واملمتحنات واليت قد   املاجسترياملاجستري، واألستاذة الدكتورة ابيت مولو، 
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فضلوا ابإلشراف التام واملراجعة الدقيقة على البحث إبرشادهم وتعليمام إىل أن أمت 

 البحث

موين العلوم الكثرية املفيدة مجيع األساتذ واألستاذات واملوظفّي واحملرتمّي الذين عل .4

 حىت أستطيع أن أمت دراسيت يف اجلامعة.    

جلميع الطالب والطالبات يف كلية الرتبية وعلم التدريس الذين قد فضلوا مبد أيدي  .8

 معونتام املادية و املعنوية يف إمتام هذا البحث.       

وجزاان خري اجلزاء وهداان إىل وأخريا، أسأل هللا تعاىل أن يقبل أعمايل و أعماهلم،        

  الصراط املستقيم واحلمد هلل رب العاملّي.
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 ذ
 

 حمتوايت البحث  

  ا       ......................................................... صفحة الغالف
 ب      ........................................................... إقرار الطالب

 ت      ......................................................... موافقة املشرف
  ث      ............................................... املناقشةمتحان إجلنة تقرير 

 ج      ........................................................ ملخص البحث
 ح      .......................................................... كلمة متايدية

 ذ      ........................................................ حمتوايت البحث
 ش      .......................................................... قائمة اجلدوال
 ص      .......................................................... قائمة املالحق

 الباب األول : املقدمة

  1      ....................................... الفصل األّول: خلفية البحث
  2      ........................................ الفصل الثاين: تركيز البحث

 2      ..................................... لة البحثمشكالفصل الثالث: 
   2      ...................................... أهداف البحث الفصل الرابع:

 2      ...................................... الفصل اخلامس: فوائد البحث
 8      ................................. التعريف التشغيليالفصل السادس: 

 



 

 ر
 

 الباب الثاىن : اإلطار النظري

 9      ......................................... الفصل األّول: دوافع التعلم
 9      ............................................... تعريف دوافع التعلم 

 15      ................................................... نظرايت الدوافع
 12      ................................................. خصائص الدوافع

 12      ..................................................... أنواع الدوافع
 14      .................................................... ة الدوافعوظيف

 18      .................................. العوامل اليت تؤثر على دوافع التعلم
 19      ..................................... تعلم اللغة العربية: ثّاينالفصل ال

 19      ..................................................... تعريف التعلم
 52      .......................................................اللغة العربية

 55      ................................ خرّيج املدرسة العامة ثالث:الفصل ال
 53      ..................................... البحوث السابقةالفصل الرابع: 

 الباب الثالث : منهج البحث

  52      ....................................... ل األول : نوع البحث.الفص
  52      ................................ مكان البحث وأوقاتهالفصل الثاين : 
 52      ................................... مصادر البياانت الفصل الثالث :

 54      ................................ الفصل الرابع : تقنيات مجع البياانت



 

 ز
 

 59      ............................. الفصل اخلامس: تقنيات ُتليل البياانت
 31      ............................. اختبار صحة البياانتالفصل السادس: 

 : نتائج البحث الباب الر ابع

 34      ............................... الفصل األول : وصف مواقع البحث.
 34      ...................... اتريخ موجز اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري

 38      ................................ نظرة عامة شعبة تدريس اللغة العربية
 42      ....................................... نتائج البحثالثاين : الفصل 

 42      .... 5219إىل  5214من مرحلة املدرسة العامة  يّ خلرجيوصف طالب 
 44      ........................ خلّرجيّي املدرسة العامة لم اللغة العربية دوافع تع

 44      .............. لدخول يف شعبة تدريس اللغة العربيةدوافع طالب 
 21      .................. خلّرجيّي املدرسة العامةدوافع تعلم اللغة العربية 

رج وتدعم طالب خلّرجيّي املدرسة العامة يف التعلم  22      ........ العوامل اليت ُتح
رج طالب   22      ........ خلّرجيّي املدرسة العامة يف التعلمالعوامل اليت ُتح

 29      ........ العوامل اليت تدعم طالب خلّرجيّي املدرسة العامة يف التعلم
   24      ........................................... الثّالث : املناقشة الفصل

 22      ........................ خلّرجيّي املدرسة العامة دوافع تعلم اللغة العربية 
 22      .............. لدخول يف شعبة تدريس اللغة العربيةدوافع طالب 

 29      .................. خلّرجيّي املدرسة العامةفع تعلم اللغة العربية دوا



 

 س
 

رج وتدعم طالب خلّرجيّي املدرسة العامة يف التعلم  43      ........ العوامل اليت ُتح
رج طالب خلّرجيّي املدرسة العامة يف التعلم  43      ........ العوامل اليت ُتح
 42      ........ العوامل اليت تدعم طالب خلّرجيّي املدرسة العامة يف التعلم

 الباب اخلامس : اإلختتام

 82     .......................................... الفصل األول : اخلالصة.
 83     ......................................... اإلقرتاحاتالفصل الثاين : 

 82     ................................................................  املراجع

 88     ...............................................................  املالحق
 

 

 

 
 

 

  



 

 ش
 

 قائمة اجلدول

 41      ............................. قائمة احملاضري شعبة تدريس اللغة العربية 4.1

  45      ................................ عدد طالب شعبة تدريس اللغة العربية 4.5

 44      ........................ سة طالب شعبة تدريس اللغة العربيةخلفية درا 4.3

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 ص
 

 قائمة املالحق

 89     .............................. 5214بياانت طالب اللغة العربية ملرحلة  1

  92     .............................. 5218بياانت طالب اللغة العربية ملرحلة  5

 95     .............................. 5219بياانت طالب اللغة العربية ملرحلة  3

  92     ................................................ أسئلة املقابلة للطالب 4

    92     ............................................. ابلة للمحاضرينأسئلة املق 2

   98     ................................................ نتائج املقابة ابلطالب 2

 158     .................................... املقاابة مبحاضري اللغة العربية نتائج 4

 Whatsapp ....................................     135واثئق املقابلة بوسيطة  8

 133     ............. امعة اإلسالمية احلكومية كنداريرسالة اإلذن للبحث من اجل 9

 134     ............ مبدينة كنداريئة البحث والتطّور رسالة اإلذن للبحث من هي 12

 132     ........................................................ سرية احلياة 11

 

 

 


