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تطبيق الهدايا و العقاب في تعليم اللغة العربية  :  موضوع البحث

لدى تالميذ الصف الرابع باملدرسة االبتدائية الحكومية بادانج 

 تواالنج و داللته بدوافع التالميذ.

البحث يقصد ملعرفة تطبيق الهدايا و العقاب في تعليم اللغة العربية  هذا

لدى تالميذ الصف الرابع باملدرسة االبتدائية الحكومية بادانج تواالنج و داللته 

بدوافع التالميذ, ومن نتائج هذا البحث متوقع ان يكون  ورقة علمية قادرا على 

ص للمعلمين الختيار طرق التدريس إثراء التبصر في تعلم اللغة العربية بشكل خا

 املناسبة ، وخاصة تتكيف مع قدرات التالميذ في تعلم.

( باتخاذ Field Researchهذا النوع من البحوث هو البحوث امليدانية )

املوقع باملدرسة االبتدائية الحكومية بادانج تواالنج. ويتم جمع البيانات باستخدام 



ق. يتم اجراء التحليل البيانات باستخدام تحليل طريقة املراقبة واملقابلة والتوثي

 البيانات الوصفي. 

وأظهرت النتائج  البحث  ينبغي لدى املدرس لتطبق طريقتان في التعليم  

اللغة العربية يعني طريقة هداية وطريقة عقوب، اما الطريقة هداية وهي طريقة 

(، outboonثل النعمة املكافاة  االجتماعية ، ومكافاة االنشطة )تقديم ألعاب امل

ومكافاة رمزية )في شكل األمومي مثل الكتب ، واألقالم ، والحلويات( ، بتطبيق هذه 

الطريقة متوقع التالميذ العاطفة في التعلم ، ويمكن االجابة على السؤال العربية 

وسعيد حصلت على الهدية ، ثانيا طريقة عقوب، هناك قسمين اي املعاقبة 

واما القصد من تطبيق املعاقبة الوقائية لغرض حماية  الوقائية والقمعية.

الوقائية هو منع عدم اإلخالل حتى يتم العقاب قبل قيام التالميذ بارتكاب 

الجريمة، في حين ان تنفيذ املعاقبة القمعية التي ارتكبت بسبب االنتهاكات ، بسبب 

ريقة املطبقة وقد تمت االنتهاكات. لذا ، العقاب يتم بعد انتهاك أو خطا، والط

يمكن ان تجعل التالميذ ترتيبا ، والتزام  السلوك قد ثبتا، ثم التالميذ  يمكن العمل 

 على الواجبات املنزلية حتى  عملية تفاعل التدريس باستخدام جيد.
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