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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ
توفري خربات التعلم لتكون قدرة على تطوير اإلمكانات لالتعليم هو األساس   

والتالميذ، والتالميذ مع  الكاملة للتالميذ ذلا، من خالل عملية التفاعل بني التالميذ
ارفني، كما وردت يف الكتاب الدينية اإلسالمية عند  1ادلدّرسني أو التالميذ مع البيئة.

وحتليل ادلواد ادلقدمة من هو نشاط التالميذ  معالفه منهجية التدريس، وقال أن التعلم
أكثر  عليه.ادلدّرسني، واليت انتهت يف القدرة مسيطرة على ادلواد الدراسة اليت عرضت 

ألجل التالميذ أن يستطعون لتعلم احدها لتعلم اللغة العرابية  سابقة تقومي ادلدّرسون
   .بتعليم العالجي

دراسة التقومي أو حتسني التعليم شكل من أشكال التعليم الذي هوشفاء أو 
تعليم العالجي هو التدريس يف شكل خاص من  أشكال التصحيح. أعمل الًتميم أو 
عالجي أو تصحيح أو جعل جيدة. كما شهدنا ذلك يف التدريس اليت تعمل على 

 أما اخلطوات يف تعليم العالجي كما يلى: 2عملية التعليم للتالميذ من ادلتواقع
 باب ادلشكلة يف الدرس اللغة العربية.. إستبيان األس1
 التعلم العالجي. تنظم اخلطوات 2
 . إستقدام التعلم العالجي3
 . تقومي4

مهارة الكالم هي مهارة عن التعبري الصياغة سليمة لتعبري عن األفكار واآلراء 
( يعٌت هو DYSLEXIAيم العالجي موجود)تعل يف 3والرغبة يف التحدث لشركاء.
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ة، كتابكلمة،  الكالم. اخلصائص من الصعب تذكر احلروف،   ضعف التعلم يف رلال
 وصوت. وظواهر كما يلي:

 حقا. ادةةشاذ يف تكلم يعٌت ال يفهم زلتويات احمل .1
 جتربة الفوضى يف مساع الشكل حروف مثال: حروف ذ و ز. .2

 8۰( %DYSLEXIAتسبب ) عند البحث خبري علم النفس، التلميذ بطئ التعلم
 سريع جدا( يعٌت DYSLEXIAاكثر من النساء. البحث اخر يقول أن األسباب)
  التالميذ يدخلون اىل ادلدرسة، جبانب العوامل نسب.

كنبارو واليت تقع يف س يف بهو أحد ادلدار  رةعهد ادلنوّ مب ادلتوسطة يف ادلدرسة
ة العربية اصبحت احلياة اليومية. هنك ادلدرس العربية يف التعلم هناك اللغ .تاعكرياع
التالميذ موجود ال يتكلمون بعض كما نظرت موجود   ولكن  .باشرةادلطريقة التطبيق 
 .العربية

 وأما الظواهر الىت وجدها الباحث فهي فيما يلي:
 باللغة العربية.  من ادلدرس سؤال واأن جيب ونعالتالميذ ال يستطبعض . 1
 مجلة مفيدة بالعربية. اأن يذكرو  ونعالتالميذ ال يستطبعض . 2
 واحلركة الطويلة الصحيح.عون النطق احلركة القصرية التالميذ ال يستطبعض . 3

 للمساعد قدرة التالميذ األدىن. لذلك ، ولكنمتنوعة طرق تدريسبعد الوقع ولو 
     التالميذ يعٌت باالعالجي. 

البحث العلمي الذي يدافع  إعتبارا إىل اخللفية والظواهر ادلذكورة حتتاج إىل
 : "حتت ادلوضوعيف ظل البحث العلمي تعليم العالجي  لقيام بتجرىبإىل ا الباحث
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 المتوسطةلدى التالميذ في المدرسة مهارة الكالم ية تعليم العالجي لترقالتطبيق 
 كنبارو". رة اإلسالمي ببمعهد المنو  

 مشكالت البحثب. 
 ادلدرسة ادلتوسطة الذي يستخدم به معلم اللغة العربية مبعهد التعلمي العالجي. 1

 بكنبارو. رة اإلسالمي ادلنوّ 
 ناقص ألن مل يوجد طريقة وفقا يف التعلم.  كالم التالميذالقدرة  .2
 .لدى التالميذ العوامل اليت تسبب يف اخنفاض مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية .3

 رة إلسالمي بكنبارو.مبعهد ادلنوّ  ادلدرسة ادلتوسطة يف
 تعليم العالجي لًتقية ادلهارة الكالم.ال. تطبيق 4
 حدود البحث ج.

فحدد الباحث عن  ،تسهيال للبحث ،هذا البحث ادلشكالت ادلوجودة يف ولكثرة. 1
 رة اإلسالميمبعهد ادلنوّ  توسطةة ادلدرسادليف  لدى التالميذتطبيق تعليم العالجي 

 .بكنبارو
 البحثسؤال  د.

لدى التالميذ يف ادلدرسة لًتقية مهارة الكالم  . هل تطبيق تعليم العالجي قدرة1
 رة اإلسالمي بكنبارو؟مبعهد ادلنوّ  ادلتوسطة

 هدف البحثه. 
  ادلتوسطة ادلدرسة الكالم لدى التالميذ يف ًتقية مهارةم العالجي لدلعرفة تطبيق تعلي. 1

 بكنبارو.رة اإلسالمي مبعهد ادلنوّ 
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  و. أهمية البحث
 أمهية يف كتابة البحث فيما يلى: 

 للمعّلم، هذا البحث لتعمق وتوسيع خربة ادلعلم يف تعليم اللغة العربية.  .1
 للتالميذ، لًتقية نشاطهم يف تكلم اللغة العربية.  .2
للباحث، لتعمق وتوسيع خربهتا يف التعليم ولتكميل شرط من الشروط ادلقرة للحصول  .3

بكلية الًتبية  على الشهادة ادلؤهل يف الطبقة األوىل يف قسم التعليم اللغة العربية
 والتعليم للجامعة اإلسالمية احلكومية سلطان شريف قاسم رياو.

 

 مصطالحات البحثز. 
هم هذا البحث حفظا عن األخطاء يف ف ادلصطلحات ادلستخدمة يف توضح الباحث

 ادلرد هبذا ادلوضوع كما يأيت :
عند احملدةني  تطبيقا،-يطّبق-التطبيق هو ادلمارسة. ويف ادلنجد التطبيق من كلمة طّبق (1

  4هو السعى إىل إستماله الشخص أو األشخاص الذين يُراغب يف إستمالتهم.
  5حتسني التعليم يعٌت شفاء أو تصحيح.هو العالجي  التعليم (2
 6مهارة الكالم يعٌت أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم (3
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