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 الباب األّول

 مقّدمة  

 أ.خلفية البحث

أحد تعاليمه   .يعلم مجيع البشر عن خمتلف جوانب احلياةاإلسالم دين عاملي  

او وبعبارة أخرى إجراء التعليم. الوحي األول الذي  هو إجبار املسلمني على الدراسة

"اقْ رَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق" )الَعَلق  تلقاه رسول اهلل من اهلل سبحانه وتعاىل هو اجلملة:

األمر يلزم البشر بقراءة وتفسري الرسائل املوجودة يف كل آيات اهلل. من ناحية   هذا(. ١

، واحدها من خالل حملاولة البحث عن املعرفةامرتبون أخرى، وهذا يعين أيًضا أن البشر 

 التعليم.

  التعلم هو عملية فردية من اجلهد للحصول على تغيري سلوكي شامل جديد،  

التعلم عملية هامة لتغيري السلوك البشري  تفاعالت مع بيئتها.نتيجة للخربة الفردية يف ال

يف   التغيريات اليت يتم النظر فيها باملعىن هي تغيريات يف العقلية البشرية، ويعتقد أنه يتم.

 ١حني أن التغيريات اليت أجريت هي تغيريات يف املواقف البشرية. 

 
1 Anni, Tri, D & dkk, Psikologi Belajar, (Semarang: Upt Mkk Unnes, 2006), h. 2 
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  ، دوره املميز هو يف منو العاطفة الدافع للتعلم هو عامل نفسي غري فكري. 

سيكون لديهم الكثري  ،قوي افعالدالطالب لديهم  الشعور بالسعادة ومتحمس للتعلم.

ولكن ألنه غري مهتم باملواد   مثل شخص حيضر الكلية، من الطاقة لتنفيذ أنشطة التعلم.

ناهيك عن كتابة حمتويات احملاضرة. الشخص ليس لديه الدافع،  ، لن يفهممث  املنطوقة،

 ٢ستكون نتائج التعلم هي األمثل إذا كان هناك الدافع الصحيح.  إال بسبب اإلكراه.

خمرجات التعلم هي تغيريات يف السلوك حيصل عليها الطالب بعد جتربة أنشطة  

، بعضها جيد وبعضها غري جيد. يعاين  نتائج تعلم الطالب ليست هي نفسهاالتعلم. 

ئج تعلم ، لذلك تؤثر هذه املشكالت على نتامعظم الطالب من مشكالت يف التعلم

 ٣الطالب.

أهم شيء هو فهم تعريف وفهم   األّول قبل التحدث عن تعلم اللغة العربية، 

  طريقة،  ألن التعريف والفهم يرتبطان ارتباطًا وثيًقا بأهداف التعلم، اللغة العربية نفسها.

وسائل اإلعالم واملرافق وكذلك التقييمات اليت يتعني القيام هبا. اللغة هي استخدام  ،املواد

الكود وهو عبارة عن مزيج من الصوتيات لتكوين كلمات ذات قواعد حنوية لتشكيل 

 مجل هلا معىن.

 
2 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 75 
3 Anni, Tri, D & dkk, Psikologi Belajar, (Semarang: Upt Mkk Unnes, 2006), h. 5 
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الّلغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوٍم عن مقاصدهم. واللغات كثرية. وهي خمتلفة  

   حدٌة من حيث املعىن، أي أن املعىن الواحد الذي خياجل ضمايرمن حيث اللفظ، مت

 ٤الناس واحد. ولكّن كّل قوٍم يعربون عنه بلفٍظ غري لفظ اآلخرين.

والتفاعل مع غريه. فباللغة يستطيع  وهي عملية هامة لإلنسان يف تأدية التعامل 

املرء أن يعرب الفكرة أو اإلرادات املخطورة يف ذهنه لتوصيلها إىل آخر وليكون السامع 

فامها مبا يقصدة. فاللغة مظهر من مظاهر السلوك البشري، وشأن من شؤون اجملتمع. مبا  

رد، أو أفراد، ومن يتواصل األفرا واجلماعات، وتنقل املعلومات واخلربات من فرد إىل ف

جمتمع إىل جمتمع، ومن جيل سابق إىل جيل الحق. وهبا يتم تبال املشاعر، واألحاسيس،  

 5وهبا يتم اإلقناع والفهم واإلفهام، ويعدل السلوك.

اللغة، فرأوا أهنا جمموعة إشارات تصلح للتعبري عن حاالت  عرف علماء النفس 

الشعور، أي عن حاالت اإلنسان الفكرية  و العاطفية و اإلرادية، أو أهنا الوسيلة اليت 

ميكن بواسطتها حتليل أية صورة أو فكرة ذهنية إىل أجزائها أو خصائصها، و اليت هبا  

و أذهان غرينا، وذلك بتأليف كلمات متكن تركيب هذة الصورة مرة أجرى يف أذهاننا 

 ٦ووضعها يف ترتيب خاص. وهذا التعريف يتضّمن وظيفة اللغة إمجاال. 

 
 .٧، ص. ١م(، ج.٠٦ال٠ال٢ه/١٤٢8)بريوت : دار الكتب العلمية,  ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليين،  4

 .١5، ص.م (٢٠٠8املناهج للنشر والتوزيع، ، ) دار مهارات اال تصال اللغوي وتعليمهاحمسن علي عطية،  5

 .١٢، ص.( ١99١) بريوت : دار النفائس،  ،خصائص العربية وطرئف تدريسهانايف حممد معروف،  6
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إحدى العناصر املهمات يف مميزات اجلنس البشري عن غريه من املخلوقات  

مل معها يف حميط حياته ووجوده على هذة األرض ولكنا نتحدث هنا عن الواقع اليت يتعا

إحدى اللغات اليت متلك   ٧الذي يعيشه بنو آدم، إذ تعد اللغة أوىل مسات هذا الواقع.

فرداث هي اللغة العربية، اللغة العربية هي لغة العروبة واإلسالم، وأعظم مقومات كثرية امل

 8القومية العربية.

تستخدمها الدول أو   يتواصل لاإذًا اللغة العربية هي أداة  ،فيما يتعلق بالعربية  

املعاين، األحرف، واألنظمة العربية هلا شكل،  اجملتمعات العربية يف التعبري عن أفكارها.

 9.اخلاصة مثل النطق وعلم األصوات واملورفولوجيا وبناء اجلملة

مت العثور عليها أيًضا باللغة العربية   جيب أن يكون لكل لغة قواعدها اخلاصة. 

مث الغرض من اللغة هو التعبري عن هدف املتحدث من  واليت تُعرف كلغة غنية باملفردات.

الكلمات تكمن يف يف جوهر  خالل وساطة الصوت الذي خيرج من خطاب املتحدث.

ألنه ليس من السهل التعبري "الكالم الّنفس" يف القلب.  اللفظي هو فقط كدليل القلب.

عما هو ضمين يف القلب، إال مع القواعد اليت ميكن أن حتمي من األخطاء يف نقل 

مت العثور عليها أيًضا باللغة العربية واليت تُعرف كلغة  جوهر النوايا املتوقعة من املتكلم.
 

 .٧م (، ص.٢٠٠٢-ه١٤٢٣جامعة املنصورة. -) كلية الرتبية، اللغة العربية ومشكالتها النهوض بها، السيد خضر 7

(، ٢٠٠٢الطبعة السابعة عشرة، ) القاهرة: دار املعارف ، الموجه الفنى لمدرساللغة العربية، عبد العليم إبراهيم 8
 . ٤ص.

9Ahmad Murodi, Bahasa Arab dan Pembelajarannya Ditinjau dari Berbagai Aspek, ( 

Yogyakarta: PUSTAKA PRISMA YOGYAKARTA, 2011), h. 151-152 
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، فإن الغرض من اللغة هو التعبري عن هدف املتحدث عالوة على ذلك  غنية باملفردات.

 من خالل وساطة الصوت الذي خيرج من خطاب املتحدث.

نظرًا ألمهية درس اللغة العربية هذا، جيب على الطالب متابعة عملية التعلم   

ل الذين ينظرون ولكن اتضح أن العديد من األطفا جيًدا واحلصول على أفضل النتائج. 

من نتائج مقابالت  إىل هذه اللغة العربية درس يعتربونه "من الصعب للغاية التعلم".

  اإلسالمية  املتوسطة العلوم دارمدرسة يف الثامن  طالب الصفالمع مجيع  الباحث

حيث يقولون إن اللغة العربية صعبة للغاية للتعلم أو الفهم،   10طالبا،  ١٤٠من  كوتابارو

ما جيعلهم  ووالعقاب هالثواب خاصة من خرجيي املدارس االبتدائية، وبالنسبة هلم فإن 

مدرسة  من متحمسني لتعلم اللغة العربية. ونتائج املقابالت مع مدرسي مادة اللغة العربية 

  ١٢احلاج حممد زيين يثرب  ملعلماو  ١١، ريةخفا املعلمة كوتابارو اإلسالمية املتوسطة العلومدار 

انظر كيف أن الطالب  ،كوتابارو   اإلسالمية  املتوسطة مدرسة دار العلوم منالذي يتم 

  ، الذين يتعلمون اللغة العربية ال حيبون اللغة العربية ألنه من الصعب فهم اللغة العربية

والعقاب ونتائج التطبيق بعض الثواب  طريقة لذلك يقوم مدرس مادة اللغة العربية بتطبيق 

 
 ٢٠٢٠فربايري  ٢بكوتابارو  مقابلة مع مجيع الطالب الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة دار العلوم 10

  ٢٠١8اوكتوبر  ٢8مقابلة مع االستاذة فاخريّة يف املدرسة املتوسطة دار العلوم بكوتابارو،  11

ايري  فرب  ٤-٣درسة املتوسطة دار العلوم بكوتابارو، امليف  احلاج حممد زيين يثرب  مقابلة مع االستاذ  21 
٢٠٢٠  
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لطالب لديهم دوافع أو متحمسون يف تعلم اللغة العربية وتؤثر يف النهاية على فهم نتائج  ا

 التعلم.

عندما نظر الكاتب مباشرة إىل الصف الثامن، أصبح من الواضح أنه ال يزال   

احلافز لتعلم هناك الكثري من الطالب الذين ال حيبون اللغة العربية بسبب افتقارهم إىل 

حبيث يكون التأثري على نتائج تعلم الطالب وفهم مواد التعلم منخفًضا.  ،اللغة العربية

تركيزا على تعلم لطالب الذين ال يزالون أقل محاسا/ميكن رؤية ذلك من قبل العديد من ا

 ال يزال بعض الطالب يقرؤون اجلمل العربية اليت ال تزال غري واضحة. ،اللغة العربية

التعلم مثل  ليست خطرية مثل ،الطالب يف التعلمعندما حيدث التعلم، ال ينشط بعض 

ات يقومون بالواجب والواجبال البعض  ،صديق مزعج ، التحدث أثناء الدروس

بينما، يف عملية التعليم  بعض النوم عندما حيدث التعلم. ،والتدريبات اليت قدمها املعلم

 ،يسأل الطالب  لية.، من املتوقع أن تشمل أنشطة الطالب اجلوانب البدنية والعقوالتعلم

والحظ األشياء املهمة من شرح املعلم  ،اقرأ ، اكتب ناقش، القيام باملهمة  ،تقدمي اآلراء

 هي أنشطة الطالب النشطني عقلياً.

واحد   ،علم تغيري الكراهية إىل شيء ممتعلتطريقة وبالتايل حنن حباجة إىل تطبيق  

وعقوبات لنظرية التعلم  منح مكافآت  والعقاب.الثواب منهم هو من خالل تقدمي 

، توضح نظرية السلوك أن الكالم هو النتيجة  يف نظرية التعلم(. behavioristikالسلوكي)
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اجلوائز معروفة باسم   اليت ميكن أن تعزز السلوك حبيث ميكن تكرار إمكانية السلوك.

ر  يف حني أن العقوبة هي النتيجة اليت ميكن أن تضعف السلوك حبيث ال تتكر . التعزيز

 إمكانية السلوك وختتفي.

ميكن هلذا  الطالب.دوافع إحدى الطرق لزيادة  وهالثواب  ،يف مفهوم التعليم 

وعادة ما جتعلهم يقومون بعمل  االبتكار أن يربط سلوك الفرد وسلوكه مبشاعر السعادة

، عشرات االحرتام ،شكل مدح املقدمة يفالثواب ميكن أن تكون  جيد بشكل متكرر.

 عندما ينجح الطالب الناجحون يف إكمال املهمة بنجاح.الثواب تستخدم  ١٣.الثواب و 

 الطالب يف عملية التعلم. دوافعل إىل تقدمي تعزيز للسلوك اجليد.الثواب يهدف تقدمي 

قق عادة ما يتم تنفيذ العقوبة عندما ال تتح يتم تفسري العقوبة كعقوبات.بينما  

  أو أن هناك سلوًكا للطفل ال يتوافق مع املعايري اليت تعتقدها املدرسة.  ،أهداف معينة

إذا مل يعد املعلم  ،الذي يشجع ويعلم األطفال جيب أن تكون العقوبة هي التثقيف،

ضرب العقوبات غري فعال   املشورة أو التوجيه.يستطيع القيام بذلك عن طريق تقدمي

حبيث ظهرت حاالت قليلة من العنف يف عملية  للغاية أو ميكن أن يكون له تأثري سليب.

،  يف هذه احلالة  ال يزال منخفًضا جًدا. الثواب  هذه هذا ألن فهم املعلم لطبيعة  التعلم.

الطالب لتجنب العقوبة  فس يهدف قرار اجلملة إىل تغيري الطالب وحتفيزهم حبيث يتنا

 
13Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), h. 290 
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املكافآت والعقوبات مها شيئان يف حتفيز شخص ما على  املتفق عليها مسبًقا.احملددة/

 فعل اخلري وحتسني أدائه.

، ميكننا أن جند اللغة العربية  املثال ،لعربية تعلمت كثريا يف إندونيسياهذه اللغة ا 

 يف املدرسة أن الكاتب شامل سة.يف املدارس الداخلية التقليدية واحلديثة ويف كل مدر 

يصبح تعلم اللغة العربية موضوًعا  ،كوتابارو اإلسالميةاملتوسطة  العلومدار مدرسة 

للمواد املقدمة من قبل املعلم واليت تشري إىل  ، عام للطالب يف املدرسة صًصا بشكلخم

 .أوراق عمل الطالب 

يث ميكن حتفيز حب والعقاب  الثواب  إعطاء طريقة تطبيق ،يف وقت التعلم 

التدريبات اليت قدمها املعلم. نتائج مقابلة الكاتب ب للقيام أو اإلجابة على املهام/الطال

هو تقدمي قيمة إضافية للطالب الذين  الثواب مع املعلم هي شكل من أشكال تقدمي 

يف شكل سلع كما  الثواب قدمي جادين يف تعلم اللغة العربية وميكن هلذا املعلم أيًضا ت

عقوبة إلضافة مهام متعددة  وغريها. بالنسبة إىل أشكال الالقلم  ، ، أي الدفاترقال

، على سبيل املثال األغاين قوس قزح  يه الطالب لغناء األغاين العربيةيتم توج ،للطالب 

يبدو بعض   ،يستخدم املعلم هذين األمرينبعد أن  اليت يتم حتويلها إىل اللغة العربية.

عندما رأى بعض الطالب نشطني يف تعلم اللغة  ،لغة العربيةالب متحمسني لتعلم الالط

 هذهطبق طريقة املعلم بعد أن ي العربية املقدمة من املعلم واستمر يف حتفيز الطالب.
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وقد   افع، يتم حتفيز الطالب على تعلم اللغة العربية.و من حيث الد ،والعقاب  الثواب 

أظهرت عالمات على تغريات يف  والعقاب  الثواب شاهد الباحثون مباشرة جناح هذه 

وينظر أيضا من حيث نتائج التعلم  السلوك وأعراض النمو يف الدافع لتعلم اللغة العربية،

من هنا ميكننا أن   مؤثرة جدا ألن العديد من الطالب الذين حيصلون على قيمة مرضية. 

 نرى أن هذا التنفيذ ميكن أن جتعل األمور أقل متعة لتكون ممتعة. 

 والعقاب  الثواب   إىل بعض البحوث السابقة اليت شهدت جناح طريقةاستناداً  

   الباحثاستنادًا إىل  تقوم على نشاط تعلم األطفال من العوامل الداخلية واخلارجية.

،  الباحثاألولية اليت أجراها الباحثون اليت مت احلصول عليها من مالحظات ومقابالت 

تدريس اللغة  يف والعقاب  الثواب طريقة  " نبإجراء البحوث مع عنوا الباحثهنا يهتم 

وما مييز   ". كوتابارو  اإلسالميةمدرسة دار العلوم املتوسطة  منالصف الثامن لطلبة العربية 

أو   ثواب هذا البحث عن البحوث السابقة هو معرفة أي واحد له تأثري أكرب سواء إعطاء 

 الطالب ونتائج التعلم.   زيادة دوافعالعقاب هو يف 

 ئيا جر إلتحديد اب. ال

لتجنب  ١٤تستند إىل مسات ميكن مالحظتها.  التحديد وه جرئيإلالتحديد ا 

 ، سيؤكد املؤلف على املصطلحات الواردة يف العنوان أعاله. سوء فهم العنوان أعاله 

 
14Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29 
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ة لتعليم املتعلمني أن تكون سعيدة ألن أعماهلم أو وظائفهم  هي أدا الثواب  .1

قدمها   ثواب هي  ثواب وفقا ملصطلح  ١5.يكافأ وأداة تعليمية من السهل تنفيذها

ميكن أن تكون اجلوائز  د حسن يف العملية التعليمية.املعلم للطفل الذي كان ق

الثناء واملشورة حبيث يصبح األطفال أكثر اجتهادا وحتفيزا للقيام دائما اخلري 

 ويكون هلا طابع نبيل.

وفقا  ١٦.العقاب هو وسيلة لتوجيه سلوك يناسب السلوك السائد بشكل عام .2

ر العقاب على أهنا جهد تثقيفي  ملصطلح العقاب له معان كثرية. وكثريًا ما تُفسَّ

اجلملة املشار إليها هنا   ُيستخدم لتحسني الطفل وتوجيهه يف االجتاه الصحيح.

قت يف و  املعلم على الطالب الذي ارتكب خمالفة للقاعدة املتفق عليها.هي فعل 

، حبيث ال خيطئ الطفل الذي حيصل على العقاب التعلم أو يف الفصول الدراسية

 بعد اآلن ويفعل الطريقة األفضل.

ميكن تفسري الدافع التعليمي على أنه ( ١: ) يف إشارة إىل تدريس اللغة العربية .3

، خاصة عندما صبح الزخارف نشطة يف أوقات معينةلدافع نشط. ت القوة الدافعة

 
15Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2015), h. 290 
16Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2015), h. 291 
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نتائج التعلم ( ٢) ١٧.عاجلةإىل حتقيق األهداف متصورة للغاية/تكون احلاجة 

 ١8.صل عليها املتعلمون بعد جتربة أنشطة التعلمهي التغريات يف السلوك اليت حي

  اإلسالميةمدرسة دار العلوم املتوسطة  من ماّدة دراسّيةاللغة العربية هي أحد  .4

 . كوتابارو

هو اسم التعليم الرمسي املستوى  روكوتابا  اإلسالمية مدرسة دار العلوم املتوسطة .5

املتوسط الذي ال يزال حالة خاصة اليت هي املوقع الذي ميكن استخدامه كموقع 

 للبحوث.

 ج. أسئلة البحث 

إعطاء الثواب والعقاب يف تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثامن من كيف  .1

 ؟  مدرسة دار العلوم املتوسطة الإلسالمية كوتابارو 

افع التعلم ونتائج التعلم بعد إعطاء الثواب والعقاب يف تعليم اللغة دكيف  .2

العربية لدى طالب الصف الثامن من مدرسة دار العلوم املتوسطة الإلسالمية  

 ؟  كوتابارو

 

 
17Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 75 
18Anni, Tri, D & dkk, Psikologi Belajar, (Semarang: Upt Mkk Unnes, 2006), h. 5 
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 . أهداف البحث د

إعطاء الثواب والعقاب يف تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثامن من   ملعرفة .1

 . توسطة الإلسالمية كوتابارو مدرسة دار العلوم امل

دافع التعلم ونتائج التعلم بعد إعطاء الثواب والعقاب يف تعليم اللغة ملعرفة  .2

العربية لدى طالب الصف الثامن من مدرسة دار العلوم املتوسطة الإلسالمية  

 . كوتابارو

 . أهمية البحث ه

يف تدريس اللغة  والعقاب  الثواب  طريقة  لتوفري معلومات كافية من خالل ذلك  .1

 . كوتابارو  اإلسالمية املتوسطة مدرسة دار العلوممن صف الثامن اللطلبة  العربية 

 تعلم الطالب.  نتائجو  افعد لزيادة .2

لتوفري أشياء إجيابية جلميع األطراف للتغلب على أوجه القصور يف تعلم اللغة   .3

 العربية.

 لتقدمي مدرسي مادة اللغة العربية.  .4

جامعة أنتساري   معرفة املؤلف وإضافتها خلزينة كلية الرتبية بالذات إثراء  .5

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
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 السابقة  اتالدراس . و

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية من  أمحد معمريف البحث الذي أجراه  .1

حتسني نتائج تعلم الطالب من خالل " مع عنوان ٢٠١5يف عام  بنجرماسني

ملواضيع تنمية اجلسم الصحة والرتبية ااملواد التدريبية  يفوالعقاب  املكافأة

.  " سني الغربيةاارمباجن تالوك تريام ىف مدرسة دار العلوم املتوسطة 5البدنية فئة 

شهدت أنشطة الطالب ونتائج التعلم   من نتائج حبثه قال أن تعلم املعلمني،

وبناء على هذه  . ٧،٠٠ دميحتسًنا كبريًا وتليب احلد األدىن من معايري التق

النتائج ميكن استنتاج أن أساليب تعلم املكافأة والعقاب ميكن أن حتسن 

نتائج تعلم الطالب والطالب على مواد تدريب الصف  أنشطة املعلم،

لذلك ميكن  تالوك تريام ىف مدرسة دار العلوم املتوسطة اخلامس يف اجلسم

 الة. أيضا حتسني أداء تعلم الطالب يف دراسة احل

  جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية من يف البحث الذي أجراه سىت نورجنة  .2

طالب الفعالية املكافأة والعقاب جتاه  مع عنوان " ٢٠١٢يف عام بنجرماسني 

 SMIP 1946الرياضيات التعلم النشطني الصف الثامن مدرسة املتوسطة 

حباث أن هناك  ". تظهر نتائج األ٢٠١١/٢٠١٢باجنارماسني سنة الدرس 

اختالفات كبرية يف املكافأة والعقاب لنشاط طالب فصول التعلم الثامن 
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باجنارماسني. وهذا يعين أن منح املكافآت  SMIP 1946مدرسة املتوسطة 

لطالب الصف التعلم الثامن مدرسة اوالعقاب يف تعزيز التعلم النشط 

ة النشاط التعلم باجنارماسني. وينظر إليها من مراقب SMIP 1946املتوسطة 

النهائي، والتعلم النشط يف فئة التجربة يظهر نتائج أعلى من فئة التحكم. يف  

  % 93.33وفي الفئات التجريبية من  %79.31فئة التحكم الطالبية النشطة هناك 

 )الدخول في معايير متوسطة وعالية(.
مية  يف البحث الذي أجراه أريانيت من جامعة أنتساري اإلسالمية احلكو  .3

تطبيق دافع والعقاب ضد التكوين اجلنسي لألطفال  مع عنوان "بنجرماسني 

ىف مدرسة مفتاح اخلريية املتوسطة مجفاك باجناربارو". من نتائج حبثه دافع  

والعقاب تطبيقها ىف مدرسة مفتاح اخلريية املتوسطة مجفاك باجناربارو دافع يف  

ن العقاب يف شكل حتفيظ يف حني أشكل الثناء، عظيم، التصفيق، احرتام. 

املنبثقة، اجلرش، نظيفة، مهام وإضرابات إضافية.   ،فعادالسورة قصرية، 

وتتألف العوامل اليت تؤثر فيه من عوامل داخلية وخارجية. العوامل الداخلية  

جتماعية تشمل األسرة، املدرسة،  اإلهي من داخل الطفل نفسه، البيئة 

 واجملتمع.
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 هيكل البحث  .ز

 ،أسئلة البحث ،التحديد األجرئي ،خلفية البحث ،مقدمة األولالباب  

هيكل  ، السابقة ة الدراس ، املوضوعأسباب اإلختيار  ،أمهية البحث ،أهداف البحث

 .البحث

 .تدريس اللغة العربية ،العقاب و  الثواب تعلم، ال فهم الباب الثّاني 

ات البيان ،البحث موضوع  ،تصميم البحث ،البحثنواع  الباب الثالث

  .إجراءات البحث ،حتليل البيانات أساليب  ،أساليب مجع البيانات  ،هامصدر و 

 ، حتليل البيانات. تقدمي البيانات العام عن مكان البحث،  ويرالتصالباب الرابع 

 خالصة البحث، توصيات البحث. الباب الخامس  

 

 

 

 

 


