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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 

 خلفية البحث .أ 

 الطالب. والتعليم ىو مساعدة ٔجّيداً التعليم ىو علمية ليساعد الطالب لتعلم 

وا باألخالق الكردية ويستعّدوا إلمناء قواىم العقلية واخللقية وتنظيمها حىت يتحل  
ديها ادلدرس و الطالب يف نيل اذلدف اذن يشّكل التعليم علمية الىت يؤ  ٕدلستقبلهم.
 جّيداً رشاد طالبو لتعلم على إجب أن يستطيع و يف عملية التعليم على ادلدرس ادلنشود. 

 والصحيح.

التعليم ىو زلاولة وعية ومنظمة لتحقيق أحوال التعليم و عملية التعليم ليحصل 
مؤمنني  او ونكفاءهتم ليكدف إى  هتالًتبية الوطنية  ٖالطالب على أىداف الًتبية الوطنية.

ني و ذكيني و مبتكرين و املو متقني إى اهلل وادلتخلقني خبلق حسن صحيحني وع
 ٗمستقلني و مسؤولني دديوقراطيني.

( ٖ( مادة التعليم و )ٕ( ادلدرس )ٔأساسية: ) عملية تعليمية ثالث مكوناتل
ة و وسيلة و الطالب. التفاعل بني ثالث مكونات أساسية حيتاج إى أدوات: طريق

 يتديكن إمتجاوزه األىداف ال ذيترتيب البيئة و مكان التعليم و وجود موقف التعليم ال
: ادلدرس و مادة التعليم و منلعملية التعليمية عوامل مكونات لقبلو. فتكون  تْ بيرت

 ٘و األىداف.الطالب و الطريقة و الوسيلة و األدوات
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أو الوسيلة و التقومي مكونات أساسية األىداف و ادلادة و الطريقة و األدوات 
جتب مليئة يف العملية التعليمية. وىذه ادلكونات مرتبطة بعضها بالبعض و متبادلو 

 ٙتأثريىا.

الطريقة ىي  ٚالطريقة ىي أسلوب يسريبو ادلدرس ليبلغ مادة التعليم إى الطالب.
ضا. طريقة التعليم جدوال الكفآئة الذي يرتبط بتقدمي مادة التعليم نظاما و ال متعار 

مهمة جدا يف أداء عملية التعليم معٌت ىذا أن العملية التعليمية احلسنة ينبغي أن 
تستعمل الطريقة ادلتنوعة. يف ىذا األمر وجب على ادلدرس أن خيتار الطريقة ادلتنوعة 

توصل و األىداف ادلطلوبة ليجعل عملية التعليم فعالية  وسةادلناسبة وادلالئمة بادلواد ادلدر 
 إى أىداف التعليم.

التوجد الطريقة التامة معناه بني الطريقة و الطريقة األخرى متكاملة. فلذالك، إذا  
كان ادلدرس يستخدم مدخال معينا فسوف يقرر الطريقة اخلاصة للمادة اليت سيعلمها و 

 : يتأثر بالعوامل العديدة منهاإختيار الطريقة 
 األجنبية اليت يتعلموهنا.خلفية لغة الطالب و اللغة  . أ

 خلفية مستوى قدرة الطالب على اللغة العربية.  . ب

 اخللفية الثقافية . ت

 إختبار الطالب التباع درس اللغة العربية. . ث

 أىداف التعليم. . ج

عوامل وظيفة اللغة األجنبية اليت يتعلمها الطالب يف ادلنهاج مع الوقت ادلعد  . ح
 ٛدلادة اللغة األجنبية.
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السابقة عرفنا أن طريقة التعليم خيتلف بعضها البعض وفقا على بناء على العوامل 
أىداف التعليم ادلطلوبة و خباصة يف ترقية ادلهارات اللغوية األربعة : كمهارة اإلستماع و 

 مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة.
نبية خصوصا اليوم تظهر لنا أمهية طريقة التعليم ادلعتربة لتسهيل تعليم اللغة األج

اللغة العربية،" فالطريقة أىم من ادلادة " إن كان ىذا الرأي فيو إختالف، فلذالك كانت 
مهارة ادلدرس إلختار الطريقة ادلناسبة مهمة جدا لتكون الطريقة يستعملها ادلدرس فعالية 
للحصول على أىداف التعليم وخباصة للحصول على مهارة لغوية معينة كما أشار إليها 

حث سابقا " أن مهارة األخرية اليت جيب أن تطور بعد اإلستماع و الكالم و القراءة البا
 ٜىي الكتابة".

ساعدة غريه مثل ض ادلهارة ادلاللغة العربية حيتاج أيضا إى بعلتطوير مهارة كتابة 
إستيعاب منهاج اللغة العربية اليت حتتوى على استيعاب ادلفردات و قواعد اللغة العربية 

 ٓٔالطالب ىذه الكتابة. ليفهم

( لنباء التعويد على الكتابة العربية ٔومن أىداف تعلم مهارة الكتابة فيما يأتى )
( ليقدر ٖ( ليقدر الطالب على الوصف عما رأى وشعر بو بالدقة واجليد، )ٕاجليدة، )

( لتدريب الطالب على الوصف عن الرأي ٗالطالب على الوصف عن الشيئ سريعا، )
( ليتعود الطالب على اختيار ادلفردات والكلمات ادلناسبة باحلياة، ٘ر، )والفكرة باحل

( لتدريب الطالب على ٚ( ليتعود الطالب على التفكري والتعبري عن الكتابة سريعا، )ٙ)
تعبري الرأي والفكرة واإلحساس باستخدام اللغة العربية جيدا وصحيحا انطباعيا وختيليا 

 ٔٔ(.ٕٕٗ:ٜٜٙٔوغري ذلك. )شاىاتو، 
بة. جذايعٌت باستخدام وسيلة  سلتلفة، بطرق متابعة إى حتتاج متعة التعلم خللق

 .يصنع الًتكيز أو إنتباه الطالب إى ادلواد أسهل دلريحم ايبالتعل ألن
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 طريقة اإلنتقائيةالب لالوحة احلبوسيلة  الباحثة استخدمت العربية، اللغة تعلم يف

ل الوحة احلب .اإلسالمية توسطةادل دترين حييامدرسة يف  الطالب لدى الكتابة مهارةًتقية ل
 لالوحة احلبصنوعة من اخلشب كلوحة العادية، إال أن  وسيلة ادللوحة ال وسيلة ىي

 11.إى اليسرى ّتدم من اليْمٌّت دتْ  يتِل الاحلببا مقًتنةو 
ل على السبورة العادية أو اتم عن طريق وضع احلبتديكن أن  لالوحة احلبوسيلة 

إى  اليْمٌّت ، حبيث دتتد من إى اليسرى  اليْمٌّت  مبصة من ارادىااخلشب الرقائقي . و 
والواسطية والتحتية مخسة عشر سنتمًتا حىت عشرون الفوقية  بني احلبال. ادلسافة اليسرى

سنتمًتا, وتعلق فيها البطاقات ادلكتوبة عليها ادلفردات أو اجلمل ادلتعلمة و تلك 
 بالبعد أن خلعها ادلدرس من احل يف التعليم اآلتى )مرة ثانية( استخدمهاالبطاقات ديكن 

 .13 

طريقة معتمدة على ادلدخل الًتكيب. وىذه الطريقة تؤكد على  اإلنتقائيةالطريقة 
ينبغى  .ٗٔالتحليل ووصف  اللغة ادلتعلمة ابتدءا بالصوت، صيغة الكلمة وتركيب اجلملة

 ٘ٔمطابقة وفعالة.طريقة تعليم ادلستخدمة  أن تكون
على خربة  الطالب هبا وحيصليف التعلم  الرغبة اجلديدة يالتعليمية تنم الوسيلة

لتحقيق  الوسيلة التعليمية دور مهمألن ا ،عناصر ادلهمة ىف عملية التعليمالومن  .ٙٔواسعة
ألن الوسيلة تساعد ادلدرس ليكون التعليم غري شلل و  حاصلة التعليم الىت قامت بو ادلدرسة

 درس رلمال وسهال ىف فهم الطالب.ومادة التعليم يعلمها ادل
وادلدرس حيتاج إى الوسيلة التعليمية لتعليم اللغة العربية، الوسيلة التعليمية حتقق 

. كان مجاعيافرديا   اويشًتكو  إتباع عملية الطالب باألحوال ادلمتعة وادلرحية حىت يرغ
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.وأما ىدف جذابا و سهالالتعلم  ليكونتعليمية تعليم اللغة العربية يستفيد من الوسائل ال
مثال ادلطالعة واحملادثة  اتعليم اللغة العربية فهو الستيعاب علوم اللغة العربية ومهاراهت

واإلنشاء والنحو والصرف حىت يستوعب الطالب أربع مهارات وىي مهارة اإلستماع و 
 .ٚٔالقراءة والكتابة والكالم

 توسطةادل دترين حييامدرسة يف قامت هبا الباحثة ظة ادلالحبناء على حاصلة الىت 
كتابة اللغة   علىالصف الثامن يف وجدت الباحثة ضعف قدرة الطالب  ,اإلسالمية

ولكن استخدام ادلدرس اخلطوات جيدا وكما يف  العربية. يةالعربية ومل يفهموا ادلواد الدراسى
على كتابة  يقدرالعادة أن تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة فعالية و مؤثره والطالب مل 

 .اجلمل
الطالب مل تقدروا على كتابة عملية تعلم اللغة العربية وكان ىناك جيدة، ولكن 

ة التعليم اجليدة مل تأثر على حتقيق ما مسعوىا من اللغة العربية, و بعبارة أخرى أن عملي
على ادلالحظات األولية، اليت مت احلصول عليها يف  ءا. وبنامهارة الكتابة لدى الطالب

 دترين حييامدرسة م اليت يقوم هبا ادلعلم يف نظام يالكتاب معلومات تفيد بأن عملية التعل
 وىي:اإلسالمية  توسطةادل

 دترين حييامدرسة يف بناء على ادلالحظة التمهيدية الىت قامت هبا الباحثة 
 وجدت الباحثة الظواىر التالية:  اإلسالمية توسطةادل

يستخدم طريقة التدريس التقليدية عند عملية تعليم اللغة العربية  ةزال ادلدرستال  (ٔ
 قائيةنتيعٌت الطريقة اإل

مًتكزة على استخدام السبورة والكتاب الوسيلة التعلمية ادلستخدمة ال تزال  (ٕ
 الدراسي عند عملية التعليم

 أمر الطالب حبفظها.تادلادة على السبورة ف ةكتب ادلدرست (ٖ
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يف  عن أحوال الطالب على الدراسة التمهيدية الىت قامت هبا الباحثة ابناء
 وجدت الباحثة الظواىر التالية: اإلسالمية توسطةادل دترين حييامدرسة 
 عند عملية تعليم اللغة العربية معظم الطالب ال يزالون سائمني  (ٔ

 عند عملية التعليم ةبعض الطالب ال يهتمون اىتماما تاما بشرح ادلدرس (ٕ

 بعض الطالب ينعسون عند عملية التعليم (ٖ

بالكتابة ة زال مًتكز تال  ة، وادلدرسةو ادلدرستبعض الطالب ال يكتبون ما كتب (ٗ
 الوسيلة التعلمية اجلذابة. على السبورة دون استخدام

 بعض الطالب خيطئون يف كتابة األحرف (٘

 بعض الطالب خيطئون يف نكوين اجلمل (ٙ

 ةسو دة ادلدر اعما يتعلق بادل ةال يقدر الطالب على تقدمي السؤال إى ادلدرس (ٚ

 تعليم الكتابة عملية قلة الطالب يقدمون أفكارىم عند (ٛ

على كتابة  الصعوبة الطالب ريشعقلة ادلفردات الىت يستوعبها الطالب حىت  (ٜ
 العربية باللغة األسئلة

 ةأسئلة ادلدرس عن جابةاإلمل يقدر الطالب على  (ٓٔ

 مل يقدر الطالب على كتابة اللغة العربية جيدة (ٔٔ
يف أن مهارة الكتابة لدى الطالب  الباحثة عرفتبالنظر إى الظواىر السابقة، 

على أىداف تعليم اللغة العربية، معٌت مل حتصل  اإلسالمية توسطةادل دترين حييامدرسة 
 ىذا أن عملية التعليم مل يكن جيدا.

يف  اإلنتقائيةطريقة الب لاتجريب وسيلة لوحة احلببالباحثة أن تقوم  أرادت ولذلك
  مهارةًتقية ل فعالية اإلنتقائيةطريقة البل اة التعليم، ىل وسيلة لوحة احلبعمليأداء 

الباحثة أن  تحًتصا، ف اإلسالمية توسطةادل دترين حييامدرسة يف الطالب  لدى الكتابة
طريقة الب لا" فعالية استخدام وسيلة لوحة الحبتقوم بالبحث العلمى حتت ادلوضوع
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 متوسطةال تمرين يحيامدرسة في الطالب  لدى الكتابة مهارةة ترقيل اإلنتقائية
 ".اإلسالمية

 

 مشكالت البحث .ب 

 .اإلسالمية توسطةادل دترين حييامدرسة يف إستخدام وسيلة يف تعليم اللغة العربية  .ٔ

 رقِّ مهارة الكتابة لدي الطالب.ت  الوسائل التعليمية اليت تستخدمها ادلدرس مل  .ٕ

ًتقية ل اإلنتقائيةطريقة الب لِ ااحلبلوحة استخدام وسيلة  على عوامل اليت تؤثرال .ٖ
عليم يف ت اإلسالمية توسطةادل دترين حييامدرسة يف الطالب  لدى الكتابة مهارة

 . اللغة العربية

 لدى الكتابة مهارةًتقية ل اإلنتقائيةطريقة الب لِ ااحلبلوحة فعالية استخدام وسيلة  .ٗ
 .اإلسالمية توسطةادل دترين حييامدرسة يف الطالب 

 

 حدود البحث  . ج

فعالية لكثرة ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث حتدد الباحثة للبحث عن " 
الطالب  لدى الكتابة مهارةترقية ل اإلنتقائيةطريقة الب ل  االحبلوحة استخدام وسيلة 

 .اإلسالمية متوسطةال تمرين يحيامدرسة في 
 

 البحث سؤال . د

"هل استخدام ىو كوين مشكلة البحثشكلة فتادلبعدما قدمت الباحثة حدود 
 فيالطالب  لدى الكتابة مهارةترقية ل فعال   اإلنتقائيةطريقة الب ل  االحب  لوحة وسيلة 
 ؟ " اإلسالمية متوسطةال تمرين يحيامدرسة 
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 هداف البحث . ه

بطريقة  ل  االحبلوحة فعالية استخدام وسيلة "دلعرفة  ىو البحث هذافف اواذلد
 متوسطةال تمرين يحيامدرسة في الطالب  لدى الكتابة مهارةترقية ل اإلنتقائية

 ".اإلسالمية
 

 اهمية البحث . و

 وسيلة التعليمية ادلتنوعة لًتقية عملية التعليم يف الصف. المعرفة  .ٔ

اللغة العربية عن كيفية استخدام الوسائل التعليمية لًتقية مهارة  ةادلعلومة دلدرس .ٕ
 الكتابة لدى الطالب. 

لًتقية مهارة  اإلنتقائيةاللغة العربية عن كيفية استخدام الطريقة  ةادلعلومة دلدرس .ٖ
 الكتابة لدى الطالب

معلومة مهمة للباحثة عن الوسيلة التعليمية ادلناسبة يف ترقية مهارة الكتابة لدى  .ٗ
 الطالب. 

زيادة خزينة علمية يف مكتبة قسم تدريس اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم  .٘
 ن شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. سلطاالجلامعة 

 

 مصطلحات البحث . ي

وادلراد ىنا حال تدل على تنفيد كل  ٛٔالفعالية ىي مضبوطة, تأثري و نفوذ. .ٔ
وظيفة و حتقيق األىداف و سداد الوقت و اشًتاك األعضاء يف األنشطة 

 التعليمية.

صنوعة من اخلشب كلوحة العادية، إال أن ادللوحة الىي وسيلة ل الوحة احلب .ٕ
 اى اليسرى. تد من اليمٌتدت يتل الااحلبب مقًتنةً و  لالوحة احلبوسيلة 
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الطريقة اإلنتقائية ىي الطريقة اليت تتكون من عدة طرق و مستفيد من مجيع  .ٖ
 ٜٔ.حسنةطرق 

اء ا يعتقده الكاتب من األفكار واألر عملية الثعبري عمرة الكتابة ىي امه .ٗ
 .شعورات بالرموز ادلكتوبةوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

Ahmad Izzan, Opcit  hal. 111 


