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مادة اللعة  يف الطالب إجناز ىف الداخلي التعلم تشجيع تأثري و من البيانات السابقة عن عن

/  ١٠٢٧ الدراسية للسنة يوكياكرتا  بانتول احملمدية الثانوية ربادلدرسة العاش الصف العربية يف

 فخّلص الباحث إىل نتائج البحث فيما يلي : ١٠٢٨

 احملمدية الثانوية بادلدرسة العاشر يف الصف الطالب اإلمتحان رأينا أّن إجناز نتائج من. ١

 .كاملفئة  وي علي تحي ١٠٢٨/  ١٠٢٧ الدراسية للسنة يوكياكرتا  بانتول

إرتفاع التشجيع الطالب بسبب تذكر  رأينا أنّ بلة بني الباحث والطالب مقا من. ٢ 

, تدفق ىف الفلسفة Hedonism نظريةالوالدين و األمنّية و ىذا التشجيع يتضمن من 

 بواسطةيبحث عن السرور الذى ىو دنيوى.  اإلنسانمن حياة  دفالىت ترى ان اذل

  .خملوقات الىت تعٌت حياة ادلتعة والتمتع هبا اإلنسان ىذه النظرية ىف حقيقة ان

 مؤثر بإجناز الداخلي التعلم االستبيان رأينا أن تشجيع اإلمتحان ونتائج نتائج مبقارنة .٣

 يف الطالب الداخلي لو تأثري يف إجناز التعلم أن تشجيع القول ميكن وىكذا الطالب



 للسنة يوكياكرتا  بانتول احملمدية الثانوية ربادلدرسة العاش الصف مادة اللعة العربية يف

 ١٠٢٢/  ١٠٢٢ الدراسية

 

 إالقتراحات . ب

الداخلي و  التعلم البحث الذي يظهرنا أن ىناك مؤثرة بني تشجيع نتائج إىل إستنادا

  التايل : النحو على إقًتاحات العربية. وميكن الباحث بإعطاء لغة درس يف الطالب إجناز

 اإلقًتاحات للمعلم .  ١

ادلعلم بدافع او ينشط  التعلم لذلكادلعلم لو دور مهم  يف أنشطة عملية التعليم و  -

 .الطالب يف التعلم

الطالب  كونواسي ذلك . ومنة للطالبساماحل ييعط أن عليو جيب معلمك -

 يف أنشطة عملية التعليم و التعلم. نيو متحمسين سعيد

 اإلقًتاحات لطالب .  ٢

 الدنيا حلياة مفيد ن احملظويني لو العلمأل ستقبل,ادل األىداف لتحقيق جيدا تعلم -

 واآلخرة. 

التعلم ولذالك وجب علي كل الطالب  يف ادلهمة العوامل من واحد ىو التشجيع -

 لو تشجيع خاصة تشجيع الداخلي



 

 ج.كلمة االختتام

احلمد هلل رب العادلني و رب العرش العظيم الذي أنعم علينا بِنَعِمو ال حتصى و الصالت و 

و ادلرسالني و ىو حممد بن عبداهلل بن عبد ادلطلب بن  السالم على نبينا و حبيبنا و خامت األنبياء

ىاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 

بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن  مضر بن نزار بن معد بن عدنان صلى اهلل 

ه كامال على الباحث المتام كتابة البحث و الشروط عليو وسلم, احلمد هلل محدا كثريا بقوتو و قدر 

حلصول على الدرجة العلية )بكالرويوس( يف تعليم اللغة العربية. و ليس االنسان ُخلقا كامال بال 

عيب كلهم و كذالك الباحث لو النقائص الكثرية ألنّو مثل سائر الناس "مكان النسي و اخلطء" 

يعطي االقًتاحات و ادلداخالت اليت تتعلق بكتابة رسالة  و يرجو الباحث إىل مجيع القارئني ان

البحث و أىدافها لتحسني الباحث يف ادلستقبل و يستعفي الباحث عفوا كثريا إذا توجد األخطء 

   من الباحث و حبثو.

 

 

 

 


