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 لخصم
بمدرسة محمدية االبتدائية  الصف الخامس لدى طلبة العربية اللغة تعليم في التعزيز تطبيق

 االسالمية المتكاملة بندار المبونج
 إنتان روكمانا

ادلعلم للطلبة، ال يزاؿ ىناؾ طلبة يفتقركف خلفية ىذا البحث ىي الدافع ادلنخفض الذم يقدمو 
م غلب أف يكوف لدل يإىل االنضباط، كؽليل الطلبة إىل الشعور بادللل يف التعلم. لذلك يف عملية التعل

كالعقوبات التعزيزية ىي أدكات تعليمية مستمدة من  الثوابادلعلمُت اسًتاتيجيات كأدكات تعليمية فعالة. 
عترب فعالة للغاية كاليت تستخدـ كأدكات تعليمية. ىذا النوع من البحث ىو النظريات السلوكية اليت ت

البحث النوعي الوصفي. البحث النوعي ىو البحث الذم ينتج بيانات كصفية يف شكل كلمات )ؽلكن 
نطقها بالبحث الديٍت كاالجتماعي كالثقايف كالفلسفي( كادلالحظات ادلتعلقة بادلعٌت كالقيم كالفهم. 

كالثانوية. طرؽ مجع البيانات عن طريق  رئيسيةىي مصادر البيانات ال ا البحثيانات يف ىذمصادر الب
البيانات،  ختفيضادلالحظة كادلقابلة كالوثائق. حتليل البيانات باستخداـ التحليل التفاعلي مع خطوات 

 .كعرض البيانات، كالتحقق من البيانات
السابق، ؽلكن للباحثة أف تستنتج أف تطبيق استنادنا إىل ادلناقشة اليت دتت يف الفصل 

التعزيز )الثواب كالعقاب( يف تعلم اللغة العربية يتم لتحفيز الطلبة يف عملية التعلم على القياـ 
بذلك، كتعليم شعور بادلسؤكلية كتعريف احلياة باالنضباط. يتضح ىذا أف االفتقار إىل احلافز 

م عن االفتقار إىل التعزيز من قبل ادلعلمُت. لذلك كاالىتماـ كاالنضباط يف تعلم الطلبة ناج
غلب أف يكوف لدل ادلعلمُت مهارات يف توفَت التعزيزات للطلبة من أجل حتقيق األىداؼ 

 التعليمية ادلطلوبة.
 .م اللغة العربيةي، العقوبة، تعلالكلمات المفتاحية: التعزيز، الثواب

  



 

  



 

  



 

 شعار

 

ِت َكَما يف ٱؿ وََٰ ُواْ ِبَا َعِمُلواْ َكَيجۡ  زَِم ٱلَِّذيَن َأسََٰ ۡ  ِض لَِيجۡ  أَرۡ  َكلِلَِّو َما يف ٱلسَّمََٰ زَِم ٱلَِّذيَن ۡ  ػ 
 13ََن ۡ  ُحسۡ  َسُنواْ بِٱؿۡ  َأح

 

 

  



 

 إهداء
 

 :إىل ىذه الرسالة العلميةأقدـ 

على كل  ماركمسيايت. نشكرك السيدة ككالديت السيد شاىدين مكالد، بوبافاحملكالدم  .ٔ
من صرب كإخالص يف تثقيفي كتربييت للحب كالصلوات اليت ترافقٍت  ماما لديك

، جبامعة رادين إنتاف االسالمية احلكومية المبونجدائمنا، حىت أدتكن من إكماؿ 
 .شغوؼ يف حتقيق ُمثايل كآمايل مافأنت

 .يل لتحقيق صلاح تعليمي دائمنا الدعم كادلشورة وفقدمي ذينال بوبوفاحملعائليت  .ٕ
 .أصدقائي الذين يقدموف دائما ادلدخالت كالتحفيز يل .ٖ
 اجلامعة احملبوبة، جامعة رادين انتاف االسالمية احلكومية المبونج. .ٗ

 

  



 

 ترجمة الباحثة
 

، منطقة فرعية بوالك برينجإف، يف أركمانيت يف قرية إنتاف رككمانا اسمب الباحثة تكلد
من الزكج لثالثة أشقاء  األكىل البنت ت، ككانٜٜٚٔ أكتوبر ٛٔ، يف يةنوباجل منطقة أكو يف

 السيد شاىدين كالسيدة ركمسيايت.
 يف عاـ ادلدرسة االبتدائية احلكومية أركمانيت كخترجت  يف اتعليمه الباحثة تبدأ

مث  ٖٕٔٓيف عاـ  تخترجك  ادلدرسة ادلتوسطة الزائدة احلناف يف اتعليمه كاصلت، ٕٓٔٓ
يف عاـ كخترجت  بوالك برينجإف  ٔاستمرت تعليمها إىل ادلدرسة العالية السالمية احلكومية 

كلية   اللغة العربية يف قسميف برنامج  ةكطالب  باحثةالمت تسجيل  ٕٙٔٓ. مث يف عاـ ٕٙٔٓ
 .المبونج االسالمية احلكمية امعة رادين إنتافجب تربية كتدريب ادلعلمُت

 اللغة العربية طلبةيف منظمة رابطة  الباحثة ت، سجللبةاكطخالؿ فًتة كجودىم  
(HMJ)  يف برنامج زلاضرات العمل احلقيقي تشارك، مث (KKN) منطقةكام غاليو يف قرية ، 

يف نفس العاـ إىل  تانضم. مث ٜٕٔٓيف عاـ  اجلنوبية، المبونج تاصلونج بينتانج فرعية
 .ر المبونجابند كالياكم اخلَتية الثانوية االسالميةادلدرسة  يف ( (PPL) برنامج اخلربة ادليدانية

  



 

 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل، كل الشكر اجلزيل على مجيع النعم اليت قدمها اهلل سبحانو كتعاىل لنا، أم 
الرسالة من إهناء ىذه  باحثةالتمكن تحساف، حىت اإليف شكل بركات اإلؽلاف كاإلسالـ ك 

بشكل جيد على الرغم من أنو ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من األخطاء كالعيوب. قد يتم  العلمية
نيب آخر كال كىو الرسوؿ، كزعيم لؤلمة، صلى اهلل عليو كسلمدائمنا للنيب زلمد صالة كسالما 

 .ىي الدين اإلسالـك يف العامل كإظهار الطريقة ادلشرقة  ألمت االخالؽ الكرؽلة مت إرسالو 
ككتابة علمية كقدمت الستكماؿ ادلتطلبات من أجل   الة العلميةالرسمجعت ىذه 
كلية الًتبية كتدريب ادلعلمُت من بيف تعليم اللغة العربية،  اجلامعية االكىلاحلصوؿ على درجة 

الرسالة يف إعداد ىذه  اأهن باحثةالدرؾ تك جامعة رادين إنتاف احلكومية اإلسالمية المبونج، 
ا ع العلمية أيضنا  الباحثةدرؾ تن الكماؿ، كىذا سبب القيود ادلوجودة يف نفسي. ال يزاؿ بعيدن

ال ينفصل عن ادلساعدة ادلقدمة من سلتلف األطراؼ. لذلك،  الرسالة العلميةأف كتابة ىذه 
 :كتقديرىم الشرفاء مشكرىعن  تعرب باحثةالفإف 
ستشار جلامعة رادين إنتاف ادل، ادلاجستَت السيد االستاذ الدكتور احلاج زلمد مكرم .ٔ

 .المبونجاحلكومية  اإلسالمية 
كلية الًتبية كالتعليم   ة، عميدادلاجستَتةنَتفا ديانا  ةاحلاج ةالدكتور  السيدة االستاذة .ٕ

 .جبامعة رادين إنتاف احلكومية اإلسالمية المبونج
يف كلية لقسم تعليم اللغة العربية  ةرئيس،  ادلاجستَتةمي ىجرية أالسيدة الدكتورة  .ٖ

 .الًتبية كالتعليم جبامعة رادين إنتاف احلكومية اإلسالمية المبونج



 

احلاج  كالدكتور األكىل ة، ادلشرفادلاجستَتةين سغاال، داامك ر  ةاحلاج ةالدكتور السيدة  .ٗ
الكثَت من الوقت ككرس  ياقضزلمد أكماف شاه ادلاجستَت، ادلشرؼ الثاين اللذاف 

 .ستكماؿ إعداد ىذه الرسالة العلميةيف ا باحثةاليف توجيو  اأفكارعل
أثناء  باثةكادلدرسُت كادلوظفُت الذين ساعدكا كرعوا ال ةالًتبي ةمجيع احملاضرين من كلي .٘

جبامعة رادين إنتاف احلكومية اإلسالمية بكلية تربيو كتدريب ادلعلمُت  ادراسته
 .المبونج

أثناء إعداد  الباحثةستخدمها تادلركزية كالكلية الذين قدموا الكتب اليت  ةادلكتبقادة  .ٙ
 .الرسالة العلمية

 االبتدائية االسالمية ادلتكاملة زلمدية ادلدرسةرئيسة  اليسانية. ،مجرة الصاحلةفيتا  .ٚ
 .ر المبونج اليت قدمت ادلساعدة كالبحث العلمي للمدرسة اليت يقودىاابند

 زلمدية ادلدرسةيف  عربية للصف اخلامسللغة ال علمكم اليساين ،عكا سبوترا .ٛ
 .الذم ساعد كثَتان أثناء البحث ر المبونجابند االبتدائية االسالمية ادلتكاملة

االبتدائية  زلمدية ادلدرسة كيل الفصل للصف اخلامس، اليسانية، بسبيتا سارم لينا .ٜ
 .أثناء البحث باحثةالالعديد من  ت ساعديتالر المبونج ابند االسالمية ادلتكاملة

على  متعليم اللغة العربية، شكرا لكقسم ل ٕٙٔٓ يف السالحصديقايت  .ٓٔ
يف  لباحثةلكقتنا معا الذين قدموا ادلساعدة على حد سواء الدافع كادلدخالت 

 .ه الرسالة العلميةاستكماؿ ىذ
مجيع األطراؼ ادلشاركة يف ادلساعدة يف استكماؿ ىذه الرسالة العلمية اليت  .ٔٔ

 .ال ؽلكن ذكرىا كاحدة تلو األخرل



 

ال يزاؿ ىناؾ العديد من أكجو القصور يف  اأهن الرسالة العلميةيف كتابة  حثةبادرؾ الت
بشدة النقد كاالقًتاحات لتحسُت الكتابة يف  باحثةالتوقع تاحملتول كالشكل. ذلذا السبب، 

 .ادلستقبل
نأمل أف حتصل ادلساعدة ادلخلصة من مجيع ىذه األطراؼ على صدقة كمكافأة 

مفيدة بشكل  الرسالة العلميةأف تكوف ىذه  تكتعاىل. أخَتان، آملمزدكجة من اهلل سبحانو 
 .كبشكل عاـ جلميع القراء باحثةللخاص 

 
ٜٕٔٓديسمرب  ٜٕر المبونج ،ابند  

باحثة ال  
 
 إنتاف رككمانا

ٕٕٔٙٔٔٓٓٓٚ 
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 األول الباب
 مةمقد  

 
 الموضوع تأكيدأ. 

 عدة أكالن  صفت سوؼ ،الرسالة العلمية ىذه فهم لتسهيل مبدئي كإطار
 ميتعل في التعزيز تطبيق": ىو كموضوعها الرسالة العلمية ىذه وضوعِب تتعلق مصطلحات

محمدية االبتدائية االسالمية المتكاملة بمدرسة  الخامسالصف  طلبةلدى  العربية اللغة
 الباحثة تاجحت ،الرسالة العلمية ىذه ادلوضوع من فهم يف األخطاء لتجنب. "بندار المبونج

 :يلي كما للموضوع تأكيد تقدمي إىل
 التطبيق .0

 .شلارسة أك فرضنا التطبيق يعد الكبَت، اإلندكنيسي القاموس يف
1 

 التعزيز .1
 اللفظية غَت أك اللفظية االستجابة أشكاؿ من شكل أم ىو( reinforcement) التعزيز

 التغذية الراجعة أك معلومات تقدمي إىل هتدؼ كاليت ،الطلبة لسلوؾ تُعطى فعل كردكد
(feedback )التصحيح أك التشجيع من كعمل تصرفاهتم عن( طلبةال) للمستلم. 

2
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 ميالتعل .2
. البعض بعضها مع مًتابطة متنوعة مكونات من يتكوف نظاـ عن عبارة ميسالتعل

 .كالتقييم كالطرؽ كادلواد األىداؼ ادلكونات ىذه تشمل
3 

 العربيةاللغة  .3
 من اجليدة العلمية الكنوز نقل يف مهم دكر كذلا دكلية تواصل أداة ىي العربية اللغة

 كالنظريات العلـو من العديد تبادؿ خالؿ من احلياة رلاالت مجيع كتغطي آخر، إىل جيل
 .النبيلة كالقيم كاألمثاؿ كالشعور كاحد، بفكر األمة أطفاؿ لتوحيد ككوسيلة

4 
  مدرسة محمدية االبتدائية االسالمية المتكاملة بندار المبونجال .4

 تعليمية مؤسسة ىي ادلدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج
 تقع. خاص كضعو الذم األساس مستول على العلـو نميةكت لتطوير كمنتدل رمسية

 RT زقاؽ ادلدرسة  ،شارع بوالك ساصلإيانج يف ادلدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة
 .بندار المبونج مدينةسوكارامي قرية  ،  ٚٓٓ

 على ػلتوم أعاله الرسالة العلمية موضوع أف نستنتج أف ؽلكن ،ادلوضوع تأكيد من
 الصف طلبةدل ل العربية اللغة ميتعل يف التعزيز تطبيق عن للكشف تسعى حبثية كعملية فهم

 .المبونج بندار االبتدائية االسالمية ادلتكاملة مديةِبدرسة زل اخلامس
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 الموضوع اختيار أسبابب.  
 .التعليمية األىداؼ حتقيق يف استخدامها ؽلكن كأداة التعزيز توفَت أعلية .ٔ
 .طلبةال ميتعل حتفيز يف ادلعلموف يبذذلا اليت اجلهود أحد العطاء يعد .ٕ
 االبتدائية االسالمية ادلتكاملة مديةِبدرسة زل خاصة ادلعلمُت، تفكَت يف كمساعلة .ٖ

 .المبونج بندار
 

 البحث خلفيةج. 
 اللغة. كأىدافهم نواياىم عن للتعبَت العرب يستخدمها تواصل كأداةية  عربال لغةال

 يف. العربية اللغة األدب مصادر من العديد تستخدـ حيث عادلية لغة اآلف ىي العربية
، إندكنيسيا  العربية اللغة دراسة يتم كلكن فقط، دينية كلغة العربية اللغة دراسة يتم ال اليـو

 األدب أك العربية النصوص ككذلك الشريف كاحلديث الكرمي القرآف من آيات تفسَت أك لفهم
 (.ٕٙٔٓ ، Lestari) العريب

 من كميسر ادلعلم مع العربية اللغة ميتعل طلبةال لتعليم زلاكلة ىو العربية اللغة ميتعل
 ادلكونات، من العديد ىناؾ العربية، اللغة ميتعل عملية يف. ادلرجوة األىداؼ حتقيق أجل
 طلبةكال ادلعلموف. كادلعلمُت طلبةكال التعلم كتقييم التعلم كطرؽ كادلواد ميالتعل أىداؼ كىي
 .التعليمعملية  تدير اليت ادلكونات ىم

 التواصل على القدرة تطوير على قادرنا تكوف أف ىو العربية اللغة ميتعل من الغرض
 كالتحدث االستماع ىي اللغة يف مهارات أربع تتضمن كاليت ككتابينا، شفهينا العربية باللغة



 

 لتصبح األجنبية اللغات إحدل باعتبارىا العربية اللغة بأعلية الوعي كتعزيز كالكتابة كالقراءة
 .اإلسالمية التعاليم مصادر يفحص الذم خاصة للتعلم، الرئيسية األداة

 الصحيح التدريس هنج حتديد على قادرنا ادلعلم يكوف أف غلب العربية، اللغة ميتعل يف
 أف طلبةال على غلب ،عملية التعليم يف. بادلوضوع طلبةال اىتماـ لزيادة ،عملية التعليم يف

 بشكل عملية التعليم أىداؼ حتقيق ؽلكن حىت بنشاط كالعمل التصرؼ على قادرين يكونوا
 .صحيح

 ضركرينا ادلعلم من ادلقدـ التعزيز يعد التعلم،/  التعليم أنشطة يف طلبةال دكر لتوسيع
 يف اخلارج من الدافع على حصل إذا إصلازاهتم، لتحسُت السعي األفراد كسيواصل. للغاية
 .إغلايب تعزيز صورة

 يف كمتعة نشاطنا أكثر طلبةال كجعل االىتماـ لزيادة الطرؽ إحدل تتمثل 5
 .الثواب منح طريق عن التعلم

 تكوف أف ؽلكن(. cendramata) تذكار أك ثوابك لآلخرين يُعطى شيء ىي ثوابال
 إلصلازات كفقنا تعديلو ؽلكن كما تقدؽلو، ادلانح يريد ما على بناءن  شيء، أم ادلمنوحة اجلوائز

 يف احلق شخص لكل. كعمره كمهنتو الفرد كضع على للجائزة ادلتلقوف يعتمد ال. الشخص
 .معينة دكافع لديو شخص من ىدية على احلصوؿ

6 
 اخلاصة التعلم سلرجات حتسُت يف طلبةلل كدافع كحتفيز تشجيع ِبثابة الثواب تعترب

 مدح شكل يف يكوف أف ؽلكن بل فحسب، مواد شكل يف اجلائزة منح يكوف كال هبم،
 .ذلك إىل كما إهبامية كهتديدات إؽلاءة كرؤكس كتصفيق كابتسامات
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 طلبةال اىتماـ من يزيد أف ؽلكن الذم الشخص لسلوؾ إغلابية استجابة ىي ثوابال
 حاكؿ إذا. طلبةال على مهم تأثَت لو لكن للغاية، بسيطنا التعزيز إعطاء يبدك. كنشاطهم

 تعليق، أك تقدير أم إعطاء دكف طلبةبال مباؿ غَت ادلعلم لكن اجليد، العمل إظهار طلبةال
 أك الثواب إعطاء أعلية تكمن كىنا. الدرس متابعة يف محاسة أقل طلبةال غلعل قد ىذا فإف

 .اذلدايا
 ىي( Punishment) كالعقوبات العقوبة، تنفيذ غلب ،الثواب تقدمي إىل باإلضافة

 قطع أك احلبس مثل ليست ىنا ادلقصودة كالعقوبات التعليم، يف تعامل كلكنها سليب، تعزيز
 انتهاؾ بسبب األطفاؿ أخطاء على يعاقب أف ؽلكن. تعليمي العقاب لكن األيدم،
 كراءىم، تُركوا اليت الدراسية ادلواد إىل اإلشارة مع األرض، جتتاح عقوبات شكل يف االنضباط

 .للغاية تعليمي شيء أم أك
7 

 أف ؽلكن فإهنا كحكيم صحيح بشكل أعطيت إذا لكن السليب، التعزيز ىي العقوبة
 .العقوبة مبادئ فهم ادلعلم على غلب لذلك حتفيزية، أداة تكوف

 العقوبة تطبيق يهدؼ 8
 اليت األخطاء تكرار كليس بالقواعد، االلتزاـ على طلبةال حتفيز إىل طلبةال على ادلطبقة
 .السلبية باإلجراءات طلبةال كتوعية سابقنا ارتكبت

 تعليمية طريقة اإلسالمية، الًتبية يف خبَت كىو النحالكم، يقًتح اإلسالمية، الًتبية يف
 عرض ىي الًتىيب طريقة. كالطرب الًتىيب طرؽ ىي كأحدثها القرآنية الطريقة على تعتمد
 مصحوبة باآلخرة كالتمتع بالرضا اهلل كعد ترغيب يعٍت اآلخرة، احلياة سعادة سياؽ يف التعلم
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 بسبب( اهلل كعد) العقاب سياؽ يف التعلم مادة عرض ىو التهدب يكوف بينما باإلقناع،
 .ادلرتكبة اخلطيئة

9 
 اهلل تعاليم ينكر أك سيئة بأعماؿ يقـو من ككل كاجلحيم، اجلنة كجود اإلسالـ يعلم

 عن كيتخلى أكامره كيطيع حسنة بأعماؿ يقـو شخص كأم ؼلطئ، سوؼ كتعاىل سبحانو
 :ٛ-ٚ: الزلزلة سورة يف تعاىل اهلل يقوؿ. زلظوراتو
 1َكَمْن يػَّْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرًّا يػَّرَُه   1َمْن يػَّْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخيػْرنا يػَّرَهُ فَ 

Artinya: “Maka barangsiapamengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya 

dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat 

zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (Q.S. Al-Zalzalah: 7-8).
10

 

اب و الث على يتفوقوف الذين ةبالطل ػلصل أف الطبيعي من أعاله، الفقرة إىل استنادنا
 ابو الث أف اعتبارؾ يف ضع لكن. العقاب على أخطاء يرتكبوف الذين ةبالطل ػلصل أف

 .أدائهم حتسُت من يتمكنوا حىت ةبللطل كالتشجيع النتائج توفَت إىل يهدفاف كالعقاب
 الذم احلافز اطلفاض ذلك يف ِبا ىذا البحث كراء تكمن أساسية قضايا أربع ىناؾ

 الشعور إىل طلبةال كؽليل االنضباط، إىل يفتقركف طلبة ىناؾ يزاؿ كال ،طلبةلل ادلعلموف يعطيو
 .إرضاءن  أقل طلبةال تعلم كنتائج ميالتعل يف بادللل

االبتدائية االسالمية  ِبدرسة زلمدية البحث على السابقة ادلالحظات كقت يف مث
 ادتام ٓٓ:ٔٔ الساعة يف مخيس يـو يف العربية اللغة ميتعل تنفيذ مت. المبونج بندار ادلتكاملة

 للمادة مناسبة طرؽ باستخداـ ادلادة ادلعلم يشرح ،عملية التعليم كقت يف. ٓٓ:ٕٔ حىت
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. التعزيز اإلجابة ؽلكنهم الذين طلبةال إعطاء سيتم مث. كاإلجابة كالسؤاؿ ادلباشرة الطريقة كىي
 كل ينطبق كال اللفظية الثواب سول عرض يتم كال األقصى، باحلد ليس ادلطبق التعزيز لكن

 .طلبة كل على ادلعلمُت
 استخداـ مت العربية، اللغة مدرسي أحد مع مقابلة إجراء عند 11

 زلدكد، التعزيز توفَت لكن. كتشجيعهم طلبةال لتحفيز عملية التعليم يف كالعقوبات الثواب
 .األحياف بعض يف فقط

12 
 أف ، اخلامس الفصل يف طلبةال أحد مع الباحثة أجراىا اليت ادلقابالت بنتائج معززة

 على كاحدة مرة حصل ذلك، كمع. يتم ما نادران  كعقاب ثواب شكل يف التعزيزات توفَت
ا كاف. حقنا ادلهمة هبذه قاـ عندما كالشوكوالتو احللول مثل مكافآت ا سعيدن  عندما جدن
 الذين طلبةلل العقاب ادلعلم يعطي للعقوبة، بالنسبة. ثوابال مثل مالحظات دراستو تلقيت
 .تدريسها يتم اليت ادلواد شرح أك تكرار مثل للدركس أقل اىتمامنا يولوف

13 
االبتدائية االسالمية  ِبدرسة زلمدية: ذلك يف ِبا ر حبث بإجراء الباحثة طريقة هتتم

 من كاحدة العربية اللغة جتعل اليت ادلدارس من كاحدة ىيالمبونج.  بندار ادلتكاملة
 برنامج اخلامس الفصل يف العربية اللغة تعلم عملية كيفية حوؿ الكاتب فضوؿ ادلوضوعات،

 يف استخدامها ؽلكن كأداة كالعقاب الثواب إعطاء أعلية المبونج، بندار احملمدية متكامل
 اللغة ميتعل يف كالعقاب ثوابال تطبيق كيفية عن الكاتب كفضوؿ التعليمية األىداؼ حتقيق
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 بندار االبتدائية االسالمية ادلتكاملة ِبدرسة زلمديةلدل طلبة الصف اخلامس  العربية
  المبونج.
 كادلعاقبة اذلدية فعالية" ادلعنوف سرىاف الدين بحثال نتائج خالؿ من أكثر تعزيزه مت

ِبدرسة توناس درما ادلتوسطة  الثامن الصف طلبةتعليم درس دين االسالـ لدل  حتفيز على
 ثالبح نتائج مع" ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ احلكومية كام غاليو المبونج اجلنوبية للعاـ الدراسي 

ِبدرسة توناس  الثامن الصف لدل طلبة كالعقوبات اذلدايا إعطاء أف تبُت كاليت أجريت اليت
 توفر أف ؽلكن فعاؿ بشكل تنفيذىا درما ادلتوسطة احلكومية كام غاليو المبونج اجلنوبية

 .طلبةلل التعلم التحفيز
 يف التعزيز تطبيق " دراسة يف الباحث تعمق أعاله، ادلذكورة ادلشكالت مالحظة بعد

ِبدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة  الصف اخلامس طلبةلدل  العربية اللغة تعليم
 ".بندار المبونج

 

 البحث على الفرعي والتركيز التركيزد. 
 للحاالت صلة ذات رلاالت عدة أك كاحد رلاؿ أك كاحدة ظاىرة ىو البحث زلور
 .االجتماعية

 العربية اللغة تعليم يف( كالعقاب سالثواب) التعزيز تطبيق على البحث ىذا يركز 14
 .ِبدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج الصف اخلامس لدل طلبة

 :كىو الفرعي الًتكيز لديو البحثأما ىذا 
 العربية اللغة ميتعل يف اللفظية الثواب تطبيق .ٔ
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 العربية اللغة ميتعل يف اللفظية غَت الثواب تطبيق .ٕ
 العربية اللغة ميتعل يف العقابية احلوافز تطبيق .ٖ
 العربية اللغة ميتعل يف القمعية العقوبة تطبيق .ٗ

 
 البحث مشكلةه. 

 بعد البحث مشكلة تتم أعاله، ادلذكور البحث كتركيز البحث خلفية على بناءن 
 يف البيانات جلمع الباحثة توجو أف ؽلكن اليت األسئلة من شكل ىي البحث مشكلة ذلك،
 .اجملاؿ ىذا

15 
 :يلي كما ادلشكلة الباحثة صوغت مث

ِبدرسة  الصف اخلامس لدل طلبة العربية اللغة تعليم يف اللفظية الثواب تطبيق كيف .ٔ
 ؟ زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج

 الصف اخلامس لدل طلبة العربية اللغة تعليم يف اللفظية غَت الثواب تطبيق كيف .ٕ
 ؟ االسالمية ادلتكاملة بندار المبونجِبدرسة زلمدية االبتدائية 

 لدل طلبة العربية اللغة تعليم يفالعربية  اللغة تعليم يف العقابية احلوافز تطبيق كيف .ٖ
 ؟ِبدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج  الصف اخلامس

ِبدرسة  اخلامسالصف  لدل طلبة العربية اللغة تعليم يف القمعية العقوبة تطبيق كيف .ٗ
 ؟ زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج

 البحث أهدافو. 
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 .كإثباهتا كتطويرىا ادلعرفة عن البحث ىو البحث من اذلدؼ عاـ، بشكل
 أىداؼ 16

 :ىي ىذا البحث
 الصف اخلامس لدل طلبة العربية اللغة تعليم يف اللفظية الثواب تطبيق كيفدلعرفة   .ٔ

 زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج ؟ِبدرسة 
الصف  لدل طلبة العربية اللغة تعليم يف اللفظية غَت الثواب تطبيق كيفدلعرفة   .ٕ

 ِبدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج ؟ اخلامس
لدل  العربية اللغة عليمت العربية يف اللغة تعليم يف العقابية احلوافز تطبيق كيفدلعرفة   .ٖ

 ِبدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج ؟ الصف اخلامس طلبة
 الصف اخلامس لدل طلبة العربية اللغة تعليم يف القمعية العقوبة تطبيق كيفدلعرفة   .ٗ

 ِبدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج ؟
 ثالبح فوائدز. 

 كيوسع العلمية الكنوز من البحث ىذا يزيد أف ادلتوقع من النظرية، الناحية من .ٔ
 .البحوث من مزيد إلجراء معلومات كمواد استخدامو كؽلكن اخلطاب

ا البحث ىذا يكوف أف ادلتوقع من العملية، الناحية من .ٕ  :يلي دلا مفيدن
 الباحث.  ( أ

 البحث نتائج تستخدـ البحث، رلاؿ يف عملية كجتربة ثاقبة نظرة تقدمي
 كؽلكن العلمية األكراؽ جتميع يف كخربة كمعرفة زلًتفُت معلمُت لتصبح كأحكاـ

 .خرغلنا لتكوف مسبق كشرط استخدامها
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 تعليميةال ؤسسةب(. ادل
 مرجع نفسو الوقت كيف كادلعلومات بادلعرفة البحث ىذا يساىم أف ادلتوقع من
 .التعليمية للمؤسسات

 ادلبحوثة ادلدرسةج(. 
 لتحسُت العربية اللغة دلعلم كمدخالت استخدامها ؽلكن الدراسة نتائج من

 .طلبةال تعلم نتائج
 البحث ح. منهج

 واإلجراءات البحث هجمن. 0
 البحث فإف ،Taylorك Bog لػ ككفقنا نوعي، منهج ىو ىذا البحث يف ادلتبع النهج

 من هبا التحدث ؽلكن) كلمات شكل يف كصفية بيانات ينتج حبث عن عبارة ىو النوعي
 ك كالقيم بادلعٌت تتعلق كمالحظات ،(كالفلسفية كالثقافية كاالجتماعية الدينية البحوث أجل

 .التفاىم
17 
 التفسَتية، الفلسفة أك اللمعة كضع على تعتمد حبثية طرؽ ىي النوعية البحث طريقة
 كيتم أساسية، أدكات الباحثة يكوف حيث للكائنات، الطبيعية الظركؼ لفحص كتستخدـ

 ،(كالوثائق كادلقابالت، رلتمعة، ادلالحظات) التثليث طريق عن البيانات مجع تقنيات تنفيذ
 البيانات حتليل النوعي، البيانات تكوف أف إىل عليها احلصوؿ مت اليت البيانات كدتيل
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 كإغلاد الظواىر كبناء التفرد كفهم ادلعٌت لفهم ىي النوعية البحوث كنتائج نوعي/  استقرائي
 .الفرضيات

18 
 البحث كمواقع الطريقة استخداـ كأسباب طرؽ كىي النوعي البحث إجراءات

 البيانات حتليل كتقنيات البيانات مجع كتقنيات العينات بيانات كمصادر البحث كأدكات
 .البيانات صحة اختبار كخطط

19 
 البحث قعمو . 1

 البيانات على للحصوؿ البحوث إجراء يف ادلستخدـ ادلوقع ىو البحث مكاف
ِبدرسة زلمدية االبتدائية  تنفيذه كيتم التطوعية ادلنطقة يف البحث ىذا كيقع ادلطلوبة،

 بندار ،يسوكارام ،ساصليانج شارع يف يقع الذم ،االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج
 .المبونج

 البيانات مصادر. 2
 .البيانات على احلصوؿ ؽلكن حيث موضوع ىو ىذا البحث يف البيانات مصدر

20 
 الرئيسية البيانات مصادر من ىذا البحث يف استكشافها مت اليت البيانات مصادر تتكوف

 مستندات، شكل يف إضافية بيانات مصادر إىل باإلضافة كإجراءات، كلمات شكل يف
 كصور مكتوبة كمصادر كإجراءات، بيانات من تتألف البيانات كأنواع مصادر ككانت

 .فوتوغرافية
 استدعاؤىم مت الذين أكلئك ىي البيانات مصادر فإف ،Kaelan لػ كفقنا 21
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 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, 

Enterpretatif, Interaktif dan Konstruktif (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9-10. 
19

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan....., h. 394. 
20

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2013), h.172. 
21
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 لػ كفقنا نفسو، الوقت يف. الدراسة يف كادلدرسُت كاألصدقاء كادلشاركُت كادلخربين بادلخربين
Satori ، يُنظر أطرافنا أك قيمنا أك أشخاصنا أك كائنات البيانات مصادر تكوف أف ؽلكن 
 مصادر) ادلادم البحث كائن يف االجتماعية ادلواقف عن تعرؼ أهنا على إليها

 (.ادلعلومات
22 
ىذا  يف البيانات مصدر أف ستنتجت أف للباحثة ؽلكن أعاله، الوصف إىل استنادنا

 كالبيانات كاحلقائق ادلعلومات توفَت ؽلكنها اليت كاألشياء كالكائنات األشخاص ىو البحث
 .كالبحث دراستو دتت ِبا الصلة ذات أك ادلرتبطة كالواقع

 (primer) ةاألساسي البيانات مصدر.  ( أ
 أف ؽلكن الذم الرئيسي ادلصدر ىو Lofland ادلقصود ساسيةاأل البيانات مصدر

 البحث يف.البحث رلاؿ يف ختفيفها مت اليت األحداث ككصف كاحلقائق ادلعلومات يوفر
 أك مالحظتهم دتت الذين األشخاص كأفعاؿ كلمات ىو الرئيسي ادلصدر يكوف النوعي،
 (.ادلالحظة) معهم مقابالت إجراء

23 
ىذا  يف البيانات مصدر أف يستنتج أف للكاتب ؽلكن أعاله، الوصف إىل استنادنا

 استخدامو ؽلكننا الذم الشخص أك البحث هبدؼ بو قمنا الذم الشخص ىو البحث
 اللغة كمعلم ادلدرسة مدير ذلك يف ِبا البيانات، أك ادلعلومات على للحصوؿ كوسيلة
 .ِبدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج طلبةك  العربية
 (sekunder) اإلضافية بيانات مصادر. (ب
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 أك مكتوب شكل يف سواء الوثائق، أشكاؿ مجيع ىي اإلضافية البيانات مصادر
 مصادر أهنا على إليها اإلشارة من الرغم على بالبحث، متعلقة فوتوغرافية صور يف

 .الدراسة يف الوثائق جتاىل ؽلكن ال إضافية، بيانات
 البيانات جمع طريقة. 3

 البيانات، جلمع إجراءات ثالثة الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث يف البيانات جلمع
 .كالوثائق كادلقابالت ادلالحظة كىي
 ادلالحظة طريقة. (أ

 مراقبة خالؿ من هبا القياـ يتم البيانات جلمع أداة ىي( Observasi) ادلالحظة
 فإف ،Arikunto لػ كفقنا. منهجي بشكل كتسجيلها فيها التحقيق غلرم اليت األعراض
 كتسجيل دقيق حبث إجراء خالؿ من تنفيذىا يتم البيانات جلمع تقنية ىي ادلالحظة
 .منتظم

24 
 خالؿ من تتم البيانات جلمع تقنية ىي ادلالحظة أف إىل طللص أف ؽلكن لذلك

 .اذلدؼ الكائن سلوؾ أك حلالة بسجالت مصحوبة كتكوف ادلالحظة،
 البيانات ألخذ كسيلة ىي الحظةادل طريقة فإف أعاله، ادلذكور الفهم بعض من

 الطريقة ىذه تستخدـ. ادليداف يف احلدث أك للحالة ادلباشرة ادلالحظة خالؿ من
دل  ل العربية اللغة ميتعل يف( كالعقاب ثوابال) التعزيز تطبيق حوؿ بيانات على للحصوؿ

 .ِبدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج اخلامس الصف طلبة
 ادلقابلة طريقة. (ب
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 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik  (Jakarta: Bumi Aksara), 

h.143. 



 

 فيها يستمع شفهينا تتم البحث يف كإجابة أسئلة عملية عن عبارة ادلقابلة تعترب
 .ادلعلومات أك ادلعلومات إىل مباشرة لوجو أكثر أك شخصاف

25 
 ادلهيكلة ادلقابالت كىي ادلقابالت، من سلتلفة أنواعنا )  Estebergٕٕٓٓ) يقًتح
 .ادلهيكلة غَت كادلقابالت ادلهيكلة شبو كادلقابالت
 ىي ادلهيكلة كادلقابلة ،مهيكلة مقابلة طريقة الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث يف
 ككامل منهجي بشكل ترتيبها مت اليت ادلقابلة إرشادات ةالباحث فيها ستخدـت مقابالت

 .البيانات جلمع
 يف( كالعقاب ثوابال) التعزيز تطبيق حوؿ بيانات على احلصوؿ ىي الطريقة ىذه

ِبدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية  اخلامس الصف طلبةدل ل العربية اللغة ميتعل
 .ادلتكاملة بندار المبونج

 التوثيق طريقة. (ج
 إىل تستند مستندات شكل يف البيانات على للحصوؿ كسيلة ىو التوثيق

 بيانات عن الوثائق تبحث ،Suharsimi Arikunto ػل كفقنا. ذلك إىل ما أك السجالت
 نقوش، رلالت، صحف، نصوص، مالحظات، شكل يف ادلتغَتات أك األمور حوؿ
 .ذلك إىل كما األعماؿ جداكؿ االجتماعات، زلاضر

26 
 يف( كالعقاب ثوابال) التعزيز تطبيق حوؿ بيانات على احلصوؿ ىي الطريقة ىذه

ِبدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية  اخلامس الصف دل طلبةل العربية اللغة ميتعل
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 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 
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26
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 كادللف التنظيمي، اذليكل عن بيانات على كللحصوؿ ،ادلتكاملة بندار المبونج
 ِبدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار ادلعينُت ادلعلمُت كعدد الشخصي،
 .البحث هبذا ادلتعلقة األخرل الوثائق ك طلبةال كعدد ادلوظفُت كعدد المبونج

 البيانات تحليل ةقيطر . 4
 بشكل عليها احلصوؿ يتم اليت البيانات كجتميع البحث عملية ىو البيانات حتليل

 .كالوثائق كادلقابالت ادلالحظات من منتظم
 فيضخت أم ،Huberman ك Miles مفهـو باستخداـ نوعينا بتحليل الباحثة قـوت
 التحقق/  االستنتاج كرسم ،(data display) البيانات كعرض ،(data reduction) البيانات

(conclusion drawing/verification). 
27 

 (data reduction) البيانات فيضخت. (أ
 ادلالحظات نتائج من مجعها مت أكلية بيانات ىي البيانات فيضخت أنشطة
 ىذا البيانات تقليل يعد بسهولة، لفهمها تلخيصها مث كمن ادلصنفة، كالوثائق كادلقابالت

 كجتميعها كتركيزىا كاختيارىا البيانات شحذ إىل يهدؼ التحليل أشكاؿ من شكالن 
 .منها كالتحقق خلق للباحث النهائية الفرصة تتيح بطريقة

28 
 يلخص البيانات تقليل أف يستنتج أف باحثةلل ؽلكن أعاله، الوارد الفهم على بناءن 
ىذا  يف.البحث لًتكيز كفقنا الرئيسية األشياء ؼلتار مث احلقل من مجعها مت اليت البيانات

                                                             
27

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan….., h. 337 
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 الصف دل طلبةل العربية اللغة ميتعل حوؿ رلملو معرفة يف أكالن  الباحثة رغبت ،البحث
 .ِبدرسة زلمدية االبتدائية االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج اخلامس
 
 

 (data display) البيانات عرض. (ب
(. data display) البيانات عرض طريق عن متابعتها تتم البيانات، ختفيض بعد

 يكوف حبيث العالقة، ظلط يف كترتيبها البيانات تنظيم يتم البيانات، ىذه عرض خالؿ من
 .فهمها السهل من

29 
 تقليص بعد الثانية اخلطوة ىو ىذا البحث يف البيانات عرض فإف ،للباحثة كفقنا
 ثوابال بتطبيق يتعلق فيما اجملاؿ يف ػلدث ما فهم الباحثة على يسهل شلا البيانات،
ِبدرسة زلمدية االبتدائية  اخلامس الصف دل طلبةل العربية اللغة ميتعل يف كالعقاب

 .االسالمية ادلتكاملة بندار المبونج
 (conclusion drawing/verification) التحقق/  االستنتاج رسم. (ج

 استخالص ىي كىوبرماف دلايلز كفقنا النوعية البيانات حتليل يف الثالثة اخلطوة
 مل إذا تتغَت كسوؼ مؤقتة، ادلقدمة األكلية االستنتاجات تزاؿ ال. منها كالتحقق النتائج
 طرح مت إذا كلكن. البيانات مجع من التالية ادلرحلة تدعم قوية أدلة على العثور يتم

 إىل الباحث يعود عندما كمتسقة صحيحة بأدلة كدعمها مبكرة، مرحلة يف االستنتاجات
 .موثوقة استنتاجات ىي طرحها مت اليت االستنتاجات فإف البيانات، مجع رلاؿ

30 
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 البيانات صحة من التحقق. 5
 validitas) ادلصداقية اختبار النوعي البحث يف البيانات صالحية اختبار يشمل

interval)، النقل قابلية (validitas eksternal)، ادلوثوقية (reliabilitas)، كالتأكيد 
(obyektivitas)، مع كادلناقشة التثليث،. البيانات مصداقية اختبار ىو الرئيسي الشيء لكن 

 .السلبية احلالة كحتليل األعضاء، من كالتحقق األقراف،
31 

 فحص ىو التثليث. التثليث ىي البحثىذا  يف ادلستخدمة البيانات صحة تقنية
 يف تثليث ىناؾ كبالتايل،. سلتلفة أكقات كيف سلتلفة بطرؽ سلتلفة مصادر من البيانات
 .للوقت كتثليث البيانات، مجع تقنيات يف كتثليث ادلصادر،

 صدرادل تثليث. (أ
 التحقق خالؿ من تنفيذىا يتم اليت البيانات مصداقية اختبار ىو ادلصدر تثليث

 .مصادر عدة خالؿ من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات من
 التقٍت تثليث. (ب

 من التحقق طريق عن تنفيذىا يتم اليت البيانات مصداقية اختبار ىو التقٍت تثليث
 .سلتلفة تقنيات باستخداـ ادلصدر لنفس البيانات

 الوقت تثليث. (ج
 خالؿ من مجعها مت اليت البيانات. البيانات مصداقية على غالبنا أيضنا الوقت يؤثر

 العديد ىناؾ تكن كمل جددنا، اخلرباء األشخاص يزاؿ ال عندما الصباح يف ادلقابلة تقنيات
 أجل من السبب، ذلذا. مصداقية أكثر تكوف حىت صاحلة بيانات ستوفر ادلشكالت، من
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 أك ادلقابالت من التحقق طريق عن بذلك القياـ ؽلكن البيانات، مصداقية اختبار
 االختبار نتائج كانت إذا. سلتلفة مواقف أك أكقات يف األخرل التقنيات أك ادلالحظات
 .البيانات من التأكد يتم حىت كتكرارنا مرارنا ذلك فسيتم سلتلفة، بيانات تستخدـ

32 
 بعد فيما ستقـو كاليت التثليث، تقنيات الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث يف

 أك ادلالحظات من التحقق مث ادلقابالت من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات ِبقارنة
 .هبا الوثوؽ كؽلكن الصحيحة البيانات على الباحثة ػلصل حىت. الوثائق
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 الثاني الباب
 إطار نظري

 

 ميالتعل في التعزيز .أ
 ىو منهم كاحد. التعليم يف طلبةال صلاح على تؤثر اليت العوامل من العديد ىناؾ

 ادلعلم يكوف أف غلب ،يف التعليم األىداؼ حتقيق أجل من. تدريسو ككيفية ادلعلم عامل
 ىي ادلعلموف ؽلتلكها أف غلب اليت الكفاءات كإحدل األىداؼ، ىذه حتقيق لدعم مؤىالن 
 .التعزيز إعطاء مهارة

. سلوؾ حدكث احتماؿ من تزيد نتيجة ىو التعزيز فإف ،John W. Santrock لػ كفقنا
 بينما ،(رلزم) يدعم حافز يتبعها ألنو االستجابة استجابة زيادة تقوية يف التعزيز، يعٍت التعزيز

 مثاؿ. سارة غَت أك ضار زلفز إزالة يتبعو ألنو االستجابات تواتر سيزداد السليب، التعزيز يف
 طفلو يشعر حبيث مستمر، بشكل ادلنزيل بالواجب للقياـ ابنو بتشويش األب قياـ على

 .بعملو كالقياـ ادلزعجة من بالتعب
33

 

 غَت أك اللفظية االستجابة أشكاؿ من شكل أم ىو( reinforcement) التعزيز
 التغذية الراجعة أك معلومات تقدمي إىل هتدؼ كاليت ،طلبةال لسلوؾ تُعطى فعل كردكد اللفظية
 .التصحيح أك التشجيع من كعمل تصرفاهتم عن( طلبةال) للمستلم

 ىي التعزيز أشكاؿ 34
 (.punishment) كالعقاب( reward) الثواب
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 مناقشة. التعزيز رفع يتم الذم Thorndike مصطلح بسبب كالعقاب الثواب تنشأ
 تشجيع) رئيسي كأساس كاخلطأ التجربة حوؿ مالحظاتو يف ثورنديك قدمها اليت التعزيز

 .للتعلم التعزيز لتوفَت كالعقاب ادلكافأة استدعاء الضركرم من التعلم، يف التعزيز مع(. دعمك 
35 

 (Reward) الثواب. 0
  الثوابتعريف . أ(

 ىو للمصطلح كفقا بينما. أجر أك مكافأة أك ثواب أك ىدية حرفينا تعٍت الثواب
 تأيت اإلسالـ، منظور يف. الفرد سلوؾ لتنظيم لطيف شيء شكل يف عواقب إعطاء
 اإلغلابية، الدكافع ىي اجلوائز. كاألجر كالثواب الثواب منها مصطلحات بعدة الثواب
 ك الشخصي، كاالستكشاؼ كادلنافسة، كالطاقة، ادلبادرة، إىل تؤدم أف ؽلكن كاليت

 36. اإلبداعية
 بالسعادة يشعركا أف طلبةلل ؽلكن حبيث طلبةال لتعليم أداة ىي (reward) الثواب

 .كتكافئهم أعماذلم ألف
 أك تذكار أك كجائزة لآلخرين يُعطى شيء ىي اذلدية 37

cendramata. 
 الثواب أف يستنتج أف للباحث ؽلكن أعاله، ادلذكور الفهم بعض من 38

 نتائج على حتصل ألهنا طلبةلل كتُعطى ادلشاعر ترضي اليت التقدير أشكاؿ من شكل ىي
 .التعليمية العملية يف حتقيقها مت جيدة
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 اذلدايا إعطاء يعٍت ثوابال". ثواب" الثواب مصطلح يسمى اإلسالمية الًتبية يف
 منطقية كنتيجة الشخص يتلقاىا لطيفة معاملة األساس يف ىي الثواب. األجور أك

 أحد. بنجاح حتقيقو أك عرضو يتم إصلاز أفضل أك( الصاحلة األعماؿ) الصاحلة لؤلعماؿ
 .الثواب ىي الصاحلات تعاليم لوصف دائمنا اهلل يستخدمها اليت ادلصطلحات

39
 ككلمة  

 :كتعاىل سبحانو اهلل
نْػَيا ثَػَوابَ  الّلو فَاهتُمُ   11 اْلُمْحِسِنُْتَ  ػلُِبُّ  كالّلوُ  ۡ  االِخرَةِ  ثَػَوابِ  َكُحْسنَ  الدُّ

“Maka Allah memberi mereka pahala didunia dan pahala yang baik 

diakhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS.Ali 

Imran : 148)
40

 

 اهلل منحها اليت السماء صورة يف اذلدايا أك الثواب فإف أعاله، اآلية على بناءن 
 أعطى. العامل يف حياهتم يف البشر هبا قاـ اليت الصاحلة األعماؿ عن نامجة كتعاىل سبحانو

 سبحانو اهلل من جيد رد على احلصوؿ يف األمل خالؿ من ذلك على مثاالن  رسوؿ اهلل
 التعليم نظاـ يستخدـ أف غلب ذلك، رؤية عند. ادلسلم دكافع من جزء ىو كحده كتعاىل

 اخلَت تتكرر حبيث الدافع لتوفَت طفل كلبال الث أك اذلدايا لتقدمي نظامنا اإلسالمي
 .بنجاح تنفيذىا يتم اليت كاإلصلازات

41 
 الذين طلبةلل اذلدايا تقدمي للمدرسُت كؽلكن ادلدرسة، يف اذلدايا تقدمي أيضنا ؽلكن

 غلب كال الدراسي، للفصل الًتكيج كقت يف اذلدية تقدمي يتم أف غلب ال. إصلازات حققوا
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 كلكن شطرنج، فصلية لعبة كل يف تقرير بطاقة طلبةال يتلقى عندما ىدية اذلدية منح
 ؽلكن كالتعلم، التعليم أنشطة يف. كالتعلم التعليم أنشطة يف أيضنا هبا القياـ ؽلكن

 ادلهاـ، إكماؿ يف يتفوقوف الذين طلبةال من نوع أم شكل على اذلدايا تقدمي للمدرسُت
يف  االنضباط حتسُت كؽلكن ادلقدمة، التكوينية االختبارات على صحيح بشكل كاإلجابة
 .جرا كىلم ادلدرسة، قواعد كطاعة ،التعليم

42 
 كاف إذا طلبةال من تعليقات على للحصوؿ كأداة اذلدايا بفعالية الشعور سيتم
 أقل عادةن  سيصبح ألنو مربرنا، اذلدايا تقدمي يكوف ال ما كغالبنا صحيحنا، االستخداـ

 على عملهم حصل إذا بنشاط طلبةال يدرس أف ؼُلشى. كالتعلم التدريس يف نشاطنا
 يكن مل إذا كلكن. جبد العمل يريدكف طلبةال فقط ىدايا، ىناؾ ألف ادلعلم، من مكافآت

 إذا احلكمة من سيكوف السبب، كذلذا العمل يف كساىل طلبةال فسيكوف كذلك، األمر
ا احملددة ادلهمة يكمل أف قبل مقدمنا طلبةال ادلعلم ؼلطر مل  فجأة قدـ آخر، ِبعٌت. جيدن
 بالفخر يشعر الطريقة كهبذه. التعليمية األنشطة هناية يف رائعنا إصلازنا يظهركف الذين طلبةلل

يف  دائمنا ادلنافسة على اآلخرين طلبةلل تشجيع كىو مادة، شكل يف تقديره يتم عملو ألف
 .التعليم

43
 

  الثوابأنواع . ب(
 ادلادية، كغَت ادلواد كىي متعددة، أشكاؿ ذلا اليت التعلم طرؽ إحدل ىي الثواب

 لفظية كانت سواء االستجابة، أشكاؿ مجيع فهي ،(reinforcementالتعزيز ) عثماف كفقنا
 يهدؼ كالذم ، طلبةال سلوؾ جتاه ادلعلم سلوؾ تعديل من جزءنا تعد كاليت لفظية غَت أك
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 أك تشجيع كعمل تصرفاتو عن( طلبةال) للمستلم التغذية الراجعة أك معلومات لتوفَت إىل
 تتكوف اليت الثواب لتنفيذ األساسية ادلهارات عثماف يشارؾ أعاله، الفهم من. تصحيح

 :كىي عناصر، عدة من
 اللفظية ثواب( ٔ

 باستخداـ عنها التعبَت أك اللفظية الثواب عن التعبَت يتم ما عادة جيدة، كلماتأ(.  
 الطيبة، الكلمات ادلثاؿ سبيل على ذلك، إىل كما كادلوافقة كالتقدير ادلديح كلمات

ا، جيد  .إخل نعم، صحيح، جدن
ا، جيد عملك ادلثاؿ سبيل على اجلمل،ب(.   .بعملك سعيد أنا جدن

 لفظيةال غَت ثواب( ٕ
 أك رأسو، ىز أك رأسو إؽلاءة ادلثاؿ، سبيل على. احلركة متطلبات شكل يف ثواب( أ

 ، الودكدين العينُت أك ساطعنا، كجهنا أك غائمنا، أك إهبامو، أك جتعده، أك ابتسامتو،
 .احلاد ادلظهر أك
 كسعادتو اىتمامو عن للتعبَت طلبةال من ادلعلم يقًتب. االقًتاب طريق عن ثواب( ب
 يقف الذم ادلعلم طريق عن بذلك القياـ ؽلكن. مظهره أك سلوكو أك الدرس جتاه

 جبانب ادلشي أك طلبةال من بالقرب اجللوس أك طلبةال ضلو ادلشي أك طلبةال جبانب
 .طلبةال
 كتقديره موافقتو عن ادلعلم يعرب ادلثاؿ، سبيل على. اللمس طريق عن ثواب( ج

 كرفع كادلصافحة، الكتفُت، على طلبةال كضع خالؿ من طلبةال كأداء طلبةال ألداء
 .ادلباريات إحدل يف يفوزكف الذين طلبةال أيدم



 

 اليت ادلهاـ أك األنشطة استخداـ للمدرس ؽلكن. شلتعة أنشطة شكل يف ثواب( د
 يف تقدمنا يظهر الذم طلبةال تعيُت يتم ادلثاؿ، سبيل على. كتعزيز طلبةال ػلبها
 .مدرستو يف جوقة كزعيم ادلوسيقى دركس

 شكل يف ىذه الرموز مكافآت تكوف أف ؽلكن. أشياء أك رموز شكل يف ثواب( ق
 أف ؽلكن كائنات شكل يف بينما. طلبةال كشهادات كتب على مكتوبة تعليقات
 .جرا كىلم كدبابيس ادلدرسية، كادلعدات صور، بطاقات شكل يف يكوف

 جزئيان  صحيحة إجابات طلبةال أعطى إذا. كامل تعزيز إعطاء خالؿ من ثواب( ك
 أعطى إذا ادلثاؿ، سبيل على. الفور على طلبةال تشغيل للمدرس ينبغي فال فقط،

 إجابتك نعم،" يذكر أف ادلعلم على فيجب فقط، جزئينا صحيحة إجابة طلبةال
 ليست اإلجابة أف طلبةال يعرؼ حبيث ،"حتسُت إىل حباجة تزاؿ ال لكنها جيدة،
 .إجرائها على كػلثو دتامنا، خاطئة

44
 

 الثواب متطلبات إلعطاء ج(.
 ادلعلمُت على غلب اليت الشركط من العديد ىناؾ اجلوائز، أك الثواب منح عند

 :ذلك يف ِبا مراعاهتا،
ا ادلهم من تربوية، مكافآت دلنح (ٔ ا طلبةىم ادلعلموف يعرؼ أف جدن  كيعرفوف جيدن

 غَت أك الصحيحة غَت الثواب أك للمكافآت يكوف أف ؽلكن. السريع التقدير
 .مقصودة غَت عواقب الصحيحة
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 اآلخرين طلبةلل الغَتة أك الغَتة يف للطفل ادلمنوحة الثواب تتسبب أال غلب (ٕ
 .مكافأهتم يتم ال كلكن أيضنا، أفضل عملهم أف يشعركف الذين

 أك الثواب يف االستمرار أك األحياف من كثَت يف. مقتصد رلزية تكوف أف غلب (ٖ
 تعليمية كأداة الثواب ىذه ستفقد الثواب

 العمل يف أدائهم طلبةال يظهر أف قبل تقدؽلها خالؿ من مكافآت دتنح ال (ٗ
 هبا كعدت اليت الثواب. بأكملو للصف ادلمنوحة للمكافآت بالنسبة خاصة
 لبعض صعوبات كستجلب فقط العمل إىل يندفعوف طلبةال ستجعل مسبقنا،

 .ذكاءن  األقل طلبةال
 استالـ يتم أف خشية ،الثواب منح على حريصُت ادلعلموف يكوف أف غلب (٘

 .بو قاموا الذم العمل من ثوابك طلبةلل ادلمنوحة الثواب
45 

 الثواب من الهدف. د(
 بسبب فقط ليس ،الثواب توفَت ىو الباحث يذكره أف غلب الذم اذلدؼ

 على. اإلجراءات ىذه يف حتقيقو ؽلكن شيء ىناؾ كلكن فائدة، ذلا ليس اليت اإلجراءات
 اجليد التقدير إف بل مواد، شكل يف فقط ليست التعليم يف الثواب فإف التحديد، كجو
 :تشمل الثواب أىداؼ. عالية قيمة ذات ثواب ىو

 .كالضعف الكسل من يعانوف الذين طلبةلل كخاصة ،طلبةال كحتفيز توقظ (ٔ
 .دائمنا أفضل بأعماؿ القياـ على الطلبة شجع (ٕ
 .يف التعليم اإلثارة أك األنشطة إىل إضافة (ٖ

46 
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 طلبةال كحتفيز تشجيع ىو( اجلوائز) الثواب منح من الغرض فإف عاـ، بشكل
 ،طلبةال اىتماـ كزيادة ،يف التعليم احلماس كإثارة دائمنا، أفضل بأعماؿ القياـ على

 الكسل من يعانوف الذين طلبةلل خاصة طلبةال تعلم كحتفيز كإثارة التعلم، عملية كتسهيل
 .كالضعف

 الثواب وظيفة. ه(
 :ىي( اجلوائز) الثواب منح كظيفة

 جتعل اليت كادلعرفة التقدير أشكاؿ من شكل ىي كاذلبة تعليمية، قيمة كجود (ٔ
 .جيد السلوؾ أف يعرفوف الطلبة

 .عاـ بشكل الطلبة قبل من قبولو مت الذم السلوؾ تكرار على الطلبة حتفيز (ٕ
 تقدير على الطلبة ػلصل عندما. البيئة تتلقاىا أف ؽلكن الذم السلوؾ تعزيز (ٖ

 .حسننا يعٍت يفعلونو ما أف يفهموف فهم لسلوكهم،
47 

 (Punishmentالعقاب ). 1
 العقاب تعريف. أ(

 عقوبة تعٍت ال ىنا العقابك  التعليم، يف يعامل لكنو سليب، تعزيز ىو العقاب
 طلبةال أخطاء على يعاقب أف ؽلكن. تربوية عقوبة كلكنها اليد، قطع عالقة أك السجن

                                                                                                                                                                              
46

Rusdiana hamid, “Reward dan Punishment Dalam Persefektif Pendidikan Islam”.Ittihaj 

Jurnal Kopertis, Vol. 4 No. 5 (April 2006), h. 69. 
47

Surhan Nudin, “Efektivitas Pemberian Hadiah dan Hukuman Terhadap Motivasi Belajar 

PAI Peserta Didik Kelas VIII SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan Tahun Ajaran 

2016/2017”.(Skripsi Program S1 Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan,Bandar Lampung, 2017), 

h.62. 



 

 الدراسية ادلواد إىل اإلشارة مع األرض، جتتاح عقوبات شكل يف االنضباط انتهاؾ بسبب
 .للغاية تعليمي شيء أم أك كراءىم، تُركوا اليت

48 
 كاف سواء قصد، عن فيها يتسبب أك ما شخص ؽُلنحها اليت ادلعاناة ىو العقاب

 .خطأ أك جرؽلة أك جرؽلة كقوع بعد ذلك إىل كما ادلدرسُت أك الوالدين أحد
 العقاب 49

(Punishment )أف ؽلكن كحكيم مناسب بشكل منحها مت إذا لكن سليب، تعزيز ىي 
 .حتفيزية أداة تكوف

50 
 عن طلبةلل تُعطى معاناة شكل يف سار غَت عمل ىو( Punishment) العقاب

 .أخرل مرة أخطائهم تكرار بعدـ طلبةال قلوب يف الوعي ترفع حبيث ككعي، قصد
51 

 أك سليب عمل ىي العقاب أف نستنتج أف ؽلكن أعاله، ادلذكور الفهم بعض من
 تكرار بعدـ كيعد نفسو يف الوعي يثَت شلا خطأن، يرتكب شخص على فرضو يتم سارة غَت

 .أخرل مرة السيئة األعماؿ
 قائمة انتهاكات يرتكبوف الذين ةبللطل ادلمنوحة العقوبة أك العقوبة تكوف أف غلب

 الطالب كالدة ىو اإلسالمية الًتبية أىداؼ أحد يكوف حبيث اإلسالمي، التعليم على
 ادلبادئ عن اإلسالمي التعليم فصل ؽلكن ال. حتقيقو ؽلكن تقي سلوؾ لديهم الذين

 :التايل النحو على ، ٓٔٔ اآلية اآلية يف اهلل لكلمة كفقنا ىذا. القرآف يف الواردة اإلسالمية
 1رَِّحيما اِفِر ٱللََّو غلَِِد ٱللََّو َغُفور َتغمُثَّ َيس ۥَكَمن يَعَمل ُسوءنا أَك َيظِلم نَفَسوُ 
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Raihan, “Penerapan Reward dan Punishment Dalam Peningkatan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Terhadap Siswa SMA di Kabupaten Pidie”. Jurnal Of Islamic Education, 
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Artinya :“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya 

dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa’ : 110) 

. ادلغفرة منك طلب إذا ما شخص أخطاء يغفر سوؼ اهلل أف السابقة اآلية توضح
 غلب لذلك ،الرمحن الرحيم اهلل ألف كاألرض، اجلبل من أكرب اخلطيئة أف من الرغم على
. خطأن  الطفل ارتكب لو حىت كحناف، زلبة ِبودة األطفاؿ مع يتعاملوا أف ادلعلمُت على
 .ةبكالطل ادلعلمُت بُت كاحلناف احلب من بتوجيو مصحوبة العقوبة تكوف أف غلب

 أخرل مرة لشرح ضجة يثَتكف الذين طلبةال معاقبة ؽلكن كالتعلم، التعليم عملية يف
 ألف تأجيلها، يتم كال الفور على العقوبات تنفيذ يتم. للتو ادلعلم شرحها اليت الدرس مادة

. للتو ادلعلم شرحو الذم ادلوضوع حوؿ طلبةال من تعليقات على احلصوؿ ىو اذلدؼ
 أخطائو يكرركا لن كبالطبع ارتكبها، اليت األخطاء يدركوف بالعقاب يشعركف الذين طلبةال

 دتكنهم لعدـ باحلرج، سيشعركف كبالطبع الثانية ادلرة يف للعقاب التعرض خشية أخرل، مرة
 .ضجة تثَت عندما للتو ادلعلم شرحو ما شرح من

52
 

 العقاب أنواع. ب(
 :ذلك يف ِبا همطلبتل ادلعلموف ؽلنحها اليت العقاب من أنواع عدة ىناؾ

 ادلبدئية العقاب( ٔ
 هتدؼ. االنتهاكات جتنب هبدؼ تُنفذ عقوبة ىي للعقوبة السابقة العقاب

 .ذلك يتم حبيث االنتهاكات منع إىل العقاب ىذه
 ةالقمعي العقاب( ٕ
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 انتهاؾ بسبب تنفذ عقوبة ىي( Punishment represif) القمعية العقوبات
 .خطأ أك انتهاؾ حدكث بعد العقاب ىذه تنفيذ كيتم كخطأ،

53 
 العقاب منح شروط. ج(

 فرض لشركط بالنسبة. بتهور طلبةال يعاقب ال حىت امتالكها غلب شركط للعقاب
 :كىي العقوبات

 كغلب تعسفية ادلمنوحة العقاب تكوف أال غلب. مسؤكلة تكوف أف غلب مجلة كل (ٔ
 .الطفل حبب ملزمة تكوف أف

 .تعليمية قيمة كذات عالجية العقاب تكوف أف غلب (ٕ
ا العقاب تكوف أال غلب (ٖ  على سيء تأثَت لو سيكوف ألنو. انتقامنا أك فردينا هتديدن

 .كالطلبة ادلعلمُت
ا قاسية أك عادلة غَت العقاب سيجعل ألنو ، غاضبنا تكوف عندما تعاقب ال (ٗ  .جدن
 .مسبقا كالنظر بوعي تعطى أف غلب العقاب (٘
. حقيقية معاناة أك حزف ِبثابة ذاهتا حد يف العقاب تكوف أف ينبغي للطلبة، بالنسبة (ٙ

 .معلمو حب مؤقتنا فقد أنو كيشعر باألسف يشعر فهو لذلك
 .معاقان  اجلسم جتعل بدنية عقوبة تنفذ ال (ٚ
 .كالطلبة ادلعلمُت بُت الطيبة بالعالقات العقاب تضر أال غلب (ٛ
 .الطلبة قبل من كفهمها العقاب فهم غلب (ٜ

                                                             
53

 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan….., h. 189. 



 

 يدركها أف بعد اجلملة مركر بعد االعتذار على بالقدرة ادلعلموف يتمتع (ٓٔ
 .الطفل

54 
 العقاب من د(. الهدف

 غلب لذلك،. كالتحسُت التوجيو توفَت ىو اإلسالمية الًتبية يف العقاب من اذلدؼ
 تقدمي ادلعلم على غلب. عقوبة ادلعلم عليو يفرض أف قبل كحالتو الطفل شخصية اعتبار

 األخطاء كيغفر نفسو، تصحيح على كتشجيعو ارتكبها اليت األخطاء حوؿ لو معلومات
 .بتصحيحو قاـ قد الطفل يكوف عندما

55
 

 
 العربية اللغة تعليم. ب

 تعليم اللغة العربية تعريف. 0
 مثل ادلباشر التفاعل سواء ،طلبةكال ادلعلم بُت تفاعل عملية األساس يف ىو ميالتعل

 االختالفات على بناءن . متنوعة تعليمية كسائل باستخداـ ادلباشرة، غَت أك ادلباشرة األنشطة
 .التعلم أظلاط من متنوعة رلموعة باستخداـ التعلم أنشطة تنفيذ ؽلكن التفاعل، يف

56
  

 لتعلم طلبةال كجهود طلبةلل ادلعرفة لتدريس ادلعلم فهم تتضمن عملية عن عبارة التعلم
 .ادلعرفة
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56
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 تؤثر اليت كاإلجراءات كادلعدات كادلرافق البشرية العناصر من مزيج عن عبارة ميالتعل
 يتكوف الذم التدريس نظاـ يف البشر كيشارؾ. التعلم أىداؼ لتحقيق البعض بعضها على
 ذلك يف ِبا كادلواد ادلختربات ادلثاؿ سبيل على ادلوظفُت، من كغَتىم كادلدرسُت طلبةال من

 الصوت كشرائط كاألفالـ، كالشرائح الفوتوغرايف، كالتصوير كالطباشَت، السبورة الكتب،
 إىل باإلضافة كبصرية مسعية كمعدات دراسية قاعات من كادلعدات ادلرافق تتألف. كالفيديو
 كادلمارسة ادلعلومات لتقدمي كطرؽ زمنية جداكؿ اإلجراءات كتشمل كمبيوتر، أجهزة
 .ذلك إىل كما كاالمتحانات كالتعلم

57 
 " اإلصلليزية باللغة عليو ُيطلق الذم تعّلممن كلمة  أيضنا" متعلي" كلمة تعٍت

learning  "ؿ كفقا" درس" ُيسّمى كبالعربية Hilgard، خالؿ من تغيَت عملية ىو التعلم 
 مجع رلرد ليس التعلم. الطبيعية البيئة يف أك ادلخترب يف سواء التدريب إجراءات أك األنشطة
 شخص سلوؾ يف تغيَت إىل يؤدم شلا ما، شخص يف حتدث عقلية عملية التعلم. ادلعرفة

 .ما
58 

 من اجليدة العلمية الكنوز نقل يف مهم دكر كذلا دكلية تواصل أداة ىي العربية اللغة
 كالنظريات العلـو من العديد تبادؿ خالؿ من احلياة رلاالت مجيع كتغطي آخر، إىل جيل

 .النبيلة كالقيم كاألمثاؿ كالشعور ، كاحد بفكر األمة طلبة لتوحيد ككوسيلة
59 

 من كميسر ادلعلم مع تعليم اللغة العربية طلبةال لتعليم زلاكلة ىو تعليم اللغة العربية
 ادلكونات، من العديد ىناؾ ،تعليم اللغة العربية عملية يف. ادلرجوة األىداؼ حتقيق أجل
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59
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 طلبةكال ادلعلموف. كادلعلمُت طلبةكال ميالتعل كتقييم التعلم كطرؽ كادلواد التعلم أىداؼ كىي
 .ميالتعل عملية تدير اليت ادلكونات ىم
 العربية اللغة دور. 1

 من أكثر هبا يتحدث اليت العامل يف الرئيسية اللغات من كاحدة ىي العربية اللغة
 دكلة، ٕٓ من أكثر ِقبل من رمسينا اللغة ىذه استخداـ يتم. البشر من ٓٓٓ،ٓٓٓ،ٕٓٓ
 فهي لذا العادلية، اإلسالمية الديانات كتوجيهات ادلقدس الكتاب لغة ىي العربية اللغة ألف

 سواء العامل، أضلاء مجيع يف ادلسلمُت من ادلاليُت دلئات األكرب التأثَت ذات اللغة بالطبع
 .العربية غَت أك العربية اجلنسيات

60 
ا كبَتة لغة ىي العربية اللغة احلاضر، الوقت يف  على أمريكا يف. الغريب العامل يف جدن

 الكليات ذلك يف ِبا مادة، العربية اللغة جتعل ال كلية توجد بالكاد ادلثاؿ، سبيل
 التعليم مؤسسة كىي ىارفارد، جامعة تأسست ادلثاؿ، سبيل على. كادلسيحية الكاثوليكية

 جورج كجامعة" العلماء" الربكتستانت قبل من العامل، يف احًتاما األكثر اخلاصة العايل
 ما حد إىل تعد اليت العربية للدراسات مراكز ذلما ككالعلا كاثوليكية، جامعة كىي تاكف،
 .ادلعاصرة العربية الدراسات مركز

61 
 تعليم اللغة العربية أهداف. 2

 ىو التعلم. "ميالتعل شكل يف فعل اآلف ىي اليت" التدريس" كلمة من يأيت ميالتعل
 بشكل بالتفصيل شرحو ؽلكن ال كالذم البشرم، النشاط من معقد جانب الواقع يف
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 مع طلبةال تفاعل توجيو) طلبةال لتعليم للمعلم الواعي اجلهد ىو التعلم من الغرض. كامل
 .ادلتوقعة األىداؼ حتقيق أجل من( األخرل التعليمية ادلوارد

62
 

 يتمكن حىت ذلك يف ِبا يستهدفهم العربية اللغة تعلم بأف دحالف اجلويرية صرّح
 قدرة كتعزيز ادلوقف، مع التعامل األقل على أك أصلية كلغة العربية اللغة إتقاف من الطالب
 بشكل العربية اللغة نطق كؽلكن إليها، االستماع أثناء العربية اللغة فهم على الطالب
 اللغة كتابة كؽلكنها ، كاضح بفهم مصحوبة العربية الكتابة قراءة كؽلكن كمناسب، صحيح
 معرفة على قادرين الطالب جعل إىل هتدؼ ذلك، إىل باإلضافة ٖٙ.كسالسة بعناية العربية

 جوانب يف األخرل، اللغات عن دتييزىا على قادرين يكونوا كأف العربية اللغة خصائص
 األمة ثقافة على التعرؼ على قادرين يكونوا كأف ذلك، إىل كما كاذليكل كادلفردات الصوت
 .االجتماعية كالتفاعالت ادلعيشية كبيئتها كشخصيتها العربية

64 
 التواصل على القدرة تطوير على قادرنا تكوف أف ىو تعليم اللغة العربية من اذلدؼ

 كالتحدث االستماع ىي اللغة يف مهارات أربع تتضمن كاليت ككتابينا، شفهينا العربية باللغة
 لتصبح األجنبية اللغات إحدل باعتبارىا العربية اللغة بأعلية الوعي كتعزيز كالكتابة كالقراءة
 .اإلسالمية التعاليم مصادر يفحص الذم خاصة للتعلم، الرئيسية األداة

 تعليم اللغة العربية وظيفة. 3
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 كالوظائف الفردية الوظائف: علا قسمُت، إىل تعليم اللغة العربية كظيفة تنقسم
 ككظائف نفسية، ككظائف إنسانية، كظائف من الفردية الوظائف تتكوف. االجتماعية
 مقنعة، ككظائف تفاعلية، كظائف االجتماعية الوظائف تشمل نفسو، الوقت كيف إبداعية،
 .ثقافية ككظائف

 تعليم اللغة العربيةل كظائف ثالث ىناؾ الفردية، الوظيفة ىذه يف الفردية، ةفأ(. الوظي
 شفهيان  التواصل على طلبةال قدرة كىي اإلنسانية، الوظيفة: كىي كحتقيقها، حتقيقها ؽلكن
 كادلفاىيم، بالبيانات رلهزنا يظهر أف يريد شيء كىو اجلوىرية، أفكارىم عن للتعبَت ككتابيان 
 .لديها اليت كادلعرفة
 النفسية احلالة على كبَت بشكل إدراكها، يف الواقع يف اللغة تلك النفسية، الوظيفةب(. 

 بالعكس، العكس كأحياننا مكانتها، من كترفع حافزنا تصبح األحياف بعض كيف ،طلبةلل
 الكفاءة صلحت إذا الدراسي، الفصل ىذا يف. مكانتو من كيهُت ثابتنا اإلنساف جعل كىو

 .النفسي لتطوره كفقنا طلبةال غلعل فهذا كاستخدامها، اللغوية
 بإبداع ادلرتبط كاإلبداع اجلمالية العملية إىل الوظيفة ىذه تؤدم يالية،اخل وظيفةج(. ال
 من قليل عدد على يقتصر كلكن اخليالية، الوظيفة ىذه طلبة كل ؽلتلك ال. كالنثر الشعر

 .كفطرة بل مهنتهم يف خاصة مهارات بالفعل لديهم الذين طلبةال
 بالوظائف تتعلق جوانب ثالثة االجتماعية الوظيفة ىذه تشمل االجتماعية، الوظيفة. (د

 ، كىي:كالثقافية كاإلقناعية التفاعلية



 

 بُت للتواصل كوسيلة اللغة فيها تستخدـ كظيفة ىي التفاعلية، الوظيفة (ٔ
، كل األشخاص  ادلكاتب أك األندية يف أك الطريق على أك ادلنزؿ يف سواء يـو
 .ذلك إىل كما احلكومية

 يف سواء احلديث، اجملتمع احتياجات تلبية إىل هتدؼ كظيفة ىي ادلقنعة، الوظيفة (ٕ
 أف لؤلب ؽلكن ادلقنعة، الوظيفة ىذه خالؿ من. العاـ كاحلوار األسرة سياؽ
 مع ادلعلمُت ككذلك ابنتها، مع تنفذىا أف ؽلكن األـ ككذلك ابنو، إقناع يدرؾ
 توجيو أيضنا ؽلكن ادلقنعة، الوظيفة ىذه خالؿ من ذلك، على عالكة. الطلبة

 .كالعامل للدين مفيد أمر كىو اخلَت، فعل إىل ادلتدربُت
 الثقافة كتطبيق التعلم، عملية يف غالبنا تستخدـ كظيفة ىي الثقافية، الوظيفة (ٖ

 تتمثل كاليت احلياة، كظيفة كىي التايل، اجليل إىل تنتقل مث كاحلديثة، الكالسيكية
 .كاالستماع كالتحدث كالقراءة الكتابة يف مهاراهتا يف

65 
 تعليم اللغة العربية في التعزيز ج. تطبيق

 ىذا تكرار احتماؿ من يزيد أف ؽلكن لسلوؾ استجابة ىو( Reinforcement) التعزيز
 ادلشاركة يف نشاطنا أكثر يكونوا حىت تشجيعهم أك طلبةال ثواب إىل اإلجراء يهدؼ. السلوؾ

 .التعليمية كالتفاعالت التدريس يف
 التعلم عملية جتاه إغلايب موقف شكل يف تأثَت لو تعزيز 66

 التعلم، الدافع كزيادة كحتفيز الدرس، إىل طلبةال انتباه زيادة ىو ذلك من كاذلدؼ طلبةلل
 .ادلنتجة طلبةال سلوؾ كتعزيز التعلم أنشطة كزيادة

67 
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 ادلدرسة يف تعليم اللغة العربية يف يطبق كعقاب ثواب شكل يف التعزيز تطبيق يعد
 يكوف حبيث ادلعلمُت قبل من ادلستخدمة طريقةال أحد ادلتكاملة االبتدائية االسالمية زلمدية

 كتعزيز طلبةال كانضباط الدراسي التحصيل كزيادة فضوذلم كإثارة للتعلم محاسا أكثر طلبةال
 الثواب كجود يدعموف الذين ادلعلمُت فقط ليس حىت. اللغة العربية تعلم يف طلبةال اىتماـ

 .طلبةال يدعمهم أيضنا كلكن كالعقاب
 يف ذلك كيتم ،طلبةال هبا قاـ اليت اإلجراءات على ادلعلم فعل رد ىي كالعقاب الثواب

 التعليمية العملية يف كالعقوبات الثواب توفَت فإف كبالتايل. كالشخصية السلوؾ لتحسُت زلاكلة
 تنفيذ يف كأصعب أفضل بشكل طلبةال ىؤالء إرادة زيادة كىي معينة، كغايات أىداؼ لو

 للمشاركُت احلميدة األخالؽ تشكيل ذلك يف ِبا هبا، قاموا اليت اإلغلابية اإلجراءات
 .ادلتعلمُت

 يكونوا حبيث ،طلبةلل تعليمي حافز ككذلك كإبداعية شلتعة تعليمية أدكات ىي الثواب
 ادلتعلقة تلك أك احلرؼ أك بالسلوؾ ادلرتبطة تلك سواء جيد، بشكل التعلم على اعتيادنا أكثر

 أكلئك إصلازات حتسُت أك لتحسُت زلاكلة يف التعلم، عملية يف نشاطنا أكثر(. الذكاء) بالعقل
 .حققهم الذين

 من العقاب مع كلكن ،طلبةلل شلتعة ليست تعليمية أداة ىي العقاب أف حُت يف
 دائمنا يفعل حىت م،يالتعل عملية يف السيئة األعماؿ ترؾ على طلبةلل حافزنا تكوف أف ادلتوقع
 .كلآلخرين لنفسو كادلفيد اخلَت

 

 المتعلقة السابقة د. البحوث



 

 ؽلكن حبيث البحوث إجراء يف الباحثة مراجع أحد السابق البحث ىذا أصبح
 الدراسات بعض من. إجراؤه مت الذم البحث دراسة يف ادلستخدمة النظريات إثراء للمؤلف
 الباحثة لكن. ادلوضوع ببحث الذم اجريتو الباحثة نفس ػلمل حبثنا ادلؤلفوف غلد مل السابقة،

 ىو يلي ما. الباحثة حبث يف الدراسة مادة إثراء يف مرجع/  كتوضيح األحباث بعض تثَت
 .الباحثة أجراه الذم بالبحث ادلتعلق السابق البحث

تعليم  حتفيز على كادلعاقبة اذلدية فعالية" ادلعنوف سرىاف الدين كتبها الرسالة العلمية
ِبدرسة توناس درما ادلتوسطة احلكومية كام  الثامن الصف درس دين االسالـ لدل طلبة

 كاليت أجريت اليت ثالبح نتائج مع" ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ غاليو المبونج اجلنوبية للعاـ الدراسي 
ِبدرسة توناس درما ادلتوسطة  الثامن الصف لدل طلبة كالعقوبات اذلدايا إعطاء أف تبُت

 التعلم التحفيز توفر أف ؽلكن فعاؿ بشكل تنفيذىا احلكومية كام غاليو المبونج اجلنوبية
 .طلبةلل

68 
 الثواب طريقة  تطبيق" البحث بعنواف( ٕٛٔٓ) بنتورك جارات كتبها الرسالة العلمية

منطقة  الثانوية احلكومية درسةِب الثامن الصف يف احلديثك  الكرمي القرآف ميتعل يف كالعقاب
 أف الدراسة نتائج كأكضحت".  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ الدراسية السنة منطقة بيواليل تيموففرعية 
 أك كلمات شكل يف ادلكافئ القرآين احلديث تعلم يف كالعقاب الثواب طريقة تطبيق عملية
 أك ، اللمس طريق عن الثواب أك ، االقًتاب طريق عن ، كاجلسم الوجو حركات ، مجل

 احلرماف أك سارة غَت بأفعاؿ الطفل قياـ ىو العقاب مث. األشياء أك الرموز طريق عن الثواب
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 ىذا أف ىو كادلؤلف الدراسة ىذه بُت الفرؽ. الفور على األمل كاستخداـ( اإللغاء أك اإللغاء)
 تطبيق الكاتب يفحص بينما القرآين احلديث تعلم يف كالعقاب الثواب تطبيق يدرس البحث
 .تعليم اللغة العربية يف( كالعقاب الثواب) التعزيز

69 
 على كالعقاب الثواب تأثَت" البحث بعنواف( ٕٚٔٓ) مرمي سيت كتبها الرسالة العلمية

ادلدرسة العالية االسالمية  يف عشر احلادم الصف طلبة لدل العربية اللغة ميبتعل االىتماـ
 أف ىي حبثو نتائج".  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓاحلكومية غودياف سليماف يغيانرتا السنة الدراسية 

 اختبار نتائج مع. تعليم اللغة العربية حةدلصل كالعقوبات الثواب منح يف كبَتنا تأثَتنا ىناؾ
 احملسوبة t بالقيمة عنها التعبَت يتم كاليت( الكفاية فيو ِبا قوية الفئة) ٙٛٗ.ٓ البالغ االرتباط

 توضيح مت ،ٖٜٜ.ٔ يف عليو احلصوؿ مت الذم t< ٘ٚ.ٗ جدكؿ يف عليها احلصوؿ مت اليت
 االىتماـ أف على تنص كاليت ،ٝ ٙ.ٖٕ بنسبة مساعلة كىناؾ. Ha كمقبوؿ مرفوض H0 أف

 ،كالباحثة سيت مرمي حبث بُت الفرؽ. كالعقاب الثواب طريق عن أيضنا حتديده يتم بالتعلم
 يفحص بينما التعليمية، طلبةال اىتمامات على كالعقاب الثواب تأثَت يدرس ،لسيت مرمي حبث

 .تعليم اللغة العربية يف التعزيز تطبيق الباحثة
70 

 األحباث عليها تركز اليت ادلشكلة نفس على أعاله ادلذكورة الثالث الدراسات تركز
 بؤرة يف يظهر االختالؼ كلكن. ادلدرسة يف التعلم بتعزيز يتعلق فيما كىي إجراؤىا، يتم اليت

 عند التعلم على احلافز زيادة حوؿ البحث من ادلزيد ىو نودين سورىاف حبث فإف اىتمامو،
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 طريقة الثواب تطبيق كيفية يف بنتورك جارات حبث يبحث مث. طلبةلل كالعقاب الثواب منح
 طلبةال اىتماـ سيت مرمي حبث كيفحص. ادلدرسة يف الشريف احلديث تعلم يف كالعقاب
 لكن تقريبنا، الثاين البحث البحث ىذا موقع يشبو. طلبةلل كالعقاب الثواب منح عند بالتعلم
 دل طلبةل تعليم اللغة العربية يف التعزيزات تطبيق كيفية يف يبحث البحث ىذا أف ىو الفرؽ
 .المبونج رابند تكاملةادل االسالمية ةاالبتدائي ِبدرسة زلمدية  اخلامس الصف

 إطار التفكير ه. 
 يف أعلية أكثر كجعلهم كفهمهم البشر لفهم طلبةلل تعليمية عملية ىو التعليم

 بشرنا ليصبحوا طلبةال إمكانات تنمية ىو نفسو التعليم من الغرض فإف مث كمن التفكَت،
 مواطنُت كأصبحوا االستقالؿ، اإلبداع، كالقادر، كادلعرفة، كالصحي، القدير، باهلل يؤمنوف

 حتقيق تعيق أف ؽلكن مشاكل ىناؾ التعليم عملية يف ذلك، كمع أيضنا مسؤكلُت دؽلقراطيُت
 التعليمية ادلؤسسات من العوائق ىذه تنشأ أف ؽلكن. كجو أكمل على التعليمية األىداؼ
 .أنفسهم طلبةال كمن كالبيئة

يف  االنضباط كعدـ ،يف التعليم الدافع إىل االفتقار يف ادلشكالت إحدل كتتمثل
 حل ىناؾ يكوف أف غلب لذلك. طلبةال تعلم نتائج كاطلفاض بالتعلم االىتماـ كعدـ ،التعليم
 عملية يف التعزيز كعقاب ثواب تطبيق طريق عن كبالتحديد ادلشاكل، ىذه على للتغلب
 .ميالتعل

منح ادلمتع التقدير أشكاؿ من شكل ىي الثواب
ُ
 نتائج على حصلوا ألهنم طلبةلل كادل

 يُلحق سارة غَت أك سليب إجراء ىو العقاب. التعليمية العملية يف حتقيقها مت جيدة



 

 تكرار بعدـ كيعد بأنفسهم الوعي زيادة إىل يؤدم حبيث أخطاء، يرتكبوف الذين باألشخاص
 .أخرل مرة السيئة األعماؿ

 النحو على الدراسة ىذه يف التفكَت إطار كصف ؽلكن ، أعاله الوصف على بناءن 
 :التايل
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