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  ملخص البحث

بعنوان "تشجيع تعلم  ١٧۰١۰١۰٢۰٥٤إيلفا جونيستيا نينغسيه رقم التسجيل: 

باب الّسالم, فانغن  بالمسجد )TPA( التربية القرآنيةروضة  لمريداللغة العربية 

  المشريف: األستاذ عبد العزيز, الماجستير "جايا, الينييا, كوناوي الجنوبية

 ملريد منخفضتشجيع تعلم الّلغة العربّية الالعوامل املؤثرة  هدف البحث هو ملعرفة  

باب الّسالم, فانغن جايا,  الينييا, كوناوي  باملسجد )TPA( الرتبية القرآنيةروضة 

 الرتبية القرآنيةروضة  ملريدجهود املعلم لرتقية تشجيع تعلم اللغة العربية و ملعرفة  اجلنوبية

)TPA( مقاومة و ملعرفة  باب الّسالم, فانغن جايا, الينييا, كوناوي اجلنوبية باملسجد

باب  باملسجد )TPA( الرتبية القرآنيةروضة  ملريداملعلم ىف ترقية تشجيع تعلم اللغة العربية 

. نوع البحث هو البحث الوصفي الوعي. يا, الينييا, كوناوي اجلنوبيةالّسالم, فانغن جا

تقنية مجع البيانات هي املالحظة و املقابلة و التوثيق . جمتمع البحث ىف مجع البيانات 

 الرتبية القرآنيةأطفال روضة والد  ١۰و  )TPA( الرتبية القرآنيةأطفال روضة  ١۰هم 

)TPA(  العوامل املؤثرة تشجيع تعلم الّلغة ) ١و معلمتني . و نتائج البحث هي أن

تشجيع  قلةو  ملريدارغبة  قلةبسبب  )TPA( الرتبية القرآنيةروضة  ملريد منخفضالعربّية 

جهود ) ٢صدقاء. تأثري األو  دعم األسرة قلةو  بيئة غري مواتيةو  ملريداإرادة  قلةو  الذايت

توضيح يعين  )TPA( الرتبية القرآنيةروضة  ملريداملعلم لرتقية تشجيع تعلم اللغة العربية 

و إعطاء الثناء املعقول علي جناح كل أطفال و  ملريداألهداف لتحقيقها و إثارة رغبة ا

مقاومة املعلم ىف ترقية تشجيع تعلم اللغة العربية ) ٣و اعطاء هدية صغرية.  إعطاء تقييم

املساندة الوالدين و األسرة و ناقص  قلةهي  )TPA( الرتبية القرآنيةروضة  ملريد

  بيئة غري مواتية.التسهيالت و 

 , اللغة العربيةالكلمة األساسية: تشجيع تعلم
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  مهيديةتالكلمة ال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من        

سيآت أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له و من يضل له فال هادي له. و احلمد هللا رب 

ذي أعطانا علما نافعا ال علم ذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون. و سبحان الّ العاملني الّ 

 نا إنه هو السميع العليم.لنا إال ما علمت

السالم على رسول اهللا خامت األنبياء و املرسلني املبعوث رمحة للعاملني.  الصالة و 

الستيفاء بعض الشروط  رسالة البحثفبهداية اهللا تعاىل و عنايته و توفيقه أمكن كتابة 

رتبية و علم املطلوبة للحصول على شهادة سرجانا تربية بشعبة تدريس اللغة العربية كلية ال

، ه رسالة البحثمبناسبة متام كتابة هذ التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري.

ن ربياين تربية صاحلة و يذلّ الكرميني ال يّ دوالحرتام إىل وفائق اإل أقدم جزيلة الشكر و

الدعاء اخلالص منهما إىل أّن  على كل التوجيه و و أدباين تأديبا إىل سن البليغ املرشد

 و أدعو اهللا أن يرمحهما كما ربياين صغريا. و أمتت كتابة هذا البحث يف وقت معني

  شكر إىل : 
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اجلامعة  مديرة ، املاجستري.عوادوفيسور الدكتورة فائزة بنت رب األستاذة ال. ١

 حافزا يف وسائل تعليم  الطالب ئتاإلسالمية احلكومية كنداري اليت قد أعطا

  .و الطالبات

دكتور مسدين، املاجستري. عميد كلية الرتبية و علم التدريس اجلامعة األستاذ ال. ٢

اإلسالمية احلكومية كنداري الذي قد بذل  جهوده لتطوير كلية الرتبية وعلم 

  التدريس. 

 األستاذ عبد العزيز، املاجستري. رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و. ٣

قد  ذيالّ احملبوب  مشريفو  كومية كنداري.علم التدريس اجلامعة اإلسالمية احل

تعليمه إىل أن  املراجعة الدقيقة على البحث بإرشاده و و ةالتام ةفضل باإلشراف

  .أمت البحث

و األستاذ نصري عاقب, املاجستري و األستاذ  األستاذ عبد العزيز، املاجستري. ٤

جبل نور, املاجستري كاملمتحنني الذين قد فضلوا باإلشراف التام و املراجعة 

  الدقيقة على البحث بإرشادهم و تعليمهم إىل أمت البحث. 

احملرتمني الذين علموين العلوم الكثرية  املوظفني و األستاذات و و تيذمجيع األسا. ٥

  اجلامعة.    هذه  أستطيع أن أمت دراسيت يف املفيدة حىت
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  قائمة المحتويات

  أ .......................................................... صفحة الغالف

  ب ............................................................ إقرار الطالبة

  ت ........................................................ موافقة المشرف

  ث .......................................................  ممتحنينال تقرير

  ج  .........................................................  ملخص البحث

  ح ....................................................... مهيديةتالكلمة ال

  ذ ......................................................  قائمة المحتويات

  ش  .........................................................  قائمة الجدوال

  ص  .........................................................  قائمة المالحق

  ١ .................................................. مقدمةالالباب األّول : 

  ١ ...................................... الفصل األول : خلفية البحث

  ٤ ....................................... الفصل الثاين : تركيز البحث

  ٥ ................................. الفصل الثالث : مشكالت البحث

  ٥ ..................................... الفصل الرّابع : أهداف البحث

  ٦ ..................................... الفصل اخلامس : فوائد البحث
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  ٧ .................................. الفصل الّسادس : تعريف املوضوع

  ٩ .......................................... ةالّنظري مراجعةالالباب الثّاني : 

  ٩ ............................ العربّيةالفصل األّول : تشجيع تعّلم الّلغة 

  ٩ .............................. عّلمتال . تعريف تشجيع١

  ٩ ..................................... شجيعالتأ. 

  ١٠ ..................................... لّعمب. الت

  ١٢ .............................. عّلمتالج. تشجيع 

  ١٥ ..................... تعّلم الّلغة العربّية تشجيعد. 

  ١٥ ........................... ه. نظريات التشجيع

  ١٧ .............................. عّلمتال. وظيفة تشجيع ٢

  ١٨ .................................... شجيعتال. أنواع ٣

  ١٨ ............................ ىداخلشجيع الالتأ. 

  ١٩ .......................... ىتشجيع اخلارجالب. 

  ٢۰ ...................... العربيةإشارة تشجيع تعلم اللغة .٤

  ٢١ .............. . العوامل املؤثرة تشجيع تعلم اللغة العربية٥

  ٢٣ ........................ شجيع الّتعّلمجهود الرتقاع ت.٦
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  ٢٦ ....... . مقاومة املعلم ىف ترقية تشجيع تعلم اللغة العربية٧

  ٢٧ ...................................... الّلغة العربّية. ٨

  ٢٧ ........................... تعريف الّلغة العربّيةأ. 

 ٢٨ ..........................ب. ممّيزات الّلغة العربّية

  ٢٩ ................... العربيةعّلم الّلغة تّ الج. أهداف 

  ٣۰ ................................. الفصل الثّاىن : الّدراسات املناسبة

  ٣٢ ........................................... الباب الثّالث : منهج البحث

  ٣٢ ....................................... الفصل األّول : نوع البحث

  ٣٣ .............................. الفصل الثّاين : مكان و وقت البحث

  ٣٣ ......................... الفصل الثّالث : بيانات و مصادر البيانات

  ٣٤ ............................... الفصل الرّابع : تقنيات مجع البيانات

  ٣٥ ........................... البياناتالفصل اخلامس : تقنيات حتليل 

  ٣٧ ........................... الفصل الّسادس : اختبار صحة البيانات

  ٣٩ ............................................ الباب الرابع : نتائج البحث

  ٣٩  .........................  : الوصف العام ملواقع البحث الفصل األول

 ٤٥  ......................................  : نتائج البحث الفصل الثاين
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  ٦٥  ..........................................الفصل الثالث : املناقشة

  ٧٣ .............................................. الباب الخامس : االختتام

  ٧٣  ...........................................  الفصل األول: اخلالصة

 ٧٥  ........................................  الفصل الثاين: االقرتاحات

  ۷۸ ......................................................... قائمة المراجع

  ۸۰ .............................................................. المالحق
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  قائمة الجدوال

  ٤٢  .......................................  عدد القريني فانغن جايا ١اجلدول  

  ٤٣  ........................  عدد معلمي اللغة العربية بقرية فانغن جايا ٢اجلدول 

  ٤٣  ............................  عدد األديان متبوعا بقرية فانغن جايا ٣اجلدول 

  ٤٤  ...................  عدد املرافق و البنية التحتية من قرية فانغن جايا ٤اجلدول 
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  قائمة المالحق

  ۸۱  ........................................................  أداة البحث  ١

  ۸۲  ..........................................  أسئلة و أجوبة املقابلة للمعلم ٢

  TPA(  ...................  ۸٦( الرتبية القرآنيةروضة  ملريدأسئلة و أجوبة والد ا ٣

  TPA(  ......................  ۹۰( الرتبية القرآنيةأسئلة و أجوبة أطفال روضة  ٤

  ۹۳  ..............  اإلذن للبحث من اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري رسالة ٥

  ۹٤  ............  رسالة اإلذن للبحث من هيئة البحث و التطّور مبيدسنة كنداري ٦

  ۹٥  .............................................................  التوثيق  ٧
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