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  الباب األول
 مقدمة
  

 ة البحثلفيخ  .أ 
أمهية  هلا واللغة أية لغة ١.اللغة هي أصوات يعرب ا كل قوم عن أغرضهم

ووسيلة التعلم وحتصيل  ،ة خاصة، فهي وسيلة تفاهميكربى، من الناحية الثقاف
اللغة  ٢.واحلس والشعور التفكري الثقافات وهي أداة لنقل األفكار، بل هي أداة
فإذا كل اإلنسان . إا لغة اجلنة والعربية هي إحدى اللغات البشرية يف العامل 

املسلم يدرسها سواء كان يف اجلزيرة العربية أم ال، مثل بالد آسيا وإفريقيا 
أنّ اللغة العربية هي من إحدى مادة الدراسة الواجبة على وكذلك . وغريها

وتعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية ىف . الطّالب ىف املدارس اإلسالمية
  .املدارس اإلسالمية ليس أمر سهل لدى طلّاب غري الناطقني ا

موقف اللغة العربية يف إندونيسيا يعىن يف إندونيسيا، موقف اللغة كلغة 
 .و غري ذلكالصينية اليابانية، جنبية، بالتوازي مع اإلجنليزية، األملانية، الفرنسية، ألا

واجهات بني دول ) ١: (أجنبية، العربية اندونيسيا وظيفة التايل ىف موقف كلغة
و  اآللة إلستخدام مفئدة للعلوم) ٣( اآللة ملساعد تطوير اإلندونيسيا) ٢(

 تارخيهاتربز من متيزها ب إن أمهية اللغة العربية  .اإلسالمالدين لغة ) ٤(تكنولوجيا  
وعليه أصبحت إحدى الوسائل املهمة يف  العريق وصلتها الوثيقة بكتاب اهللا، 

ويف هذا امليدان فهي من وسائل االتصال . حتقيق وظائف املدرسة املتعددة
ب سواء أكان ويعتمد عليها كل نشاط يقوم به الطال. والتفاهم بني الطالب وبيئته

ولذا يهدف تعليم . طريق الكالم والكتابة عن  عن طريق اإلستماع والقراءة أم
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يف  األساسية اتالعربية إىل متكني املتعلم من الوصول اىل املعرفة بتزويده باملهار
  ٣.القراءة والكتابة والتعبري

ية لغري العرب، وبذلك حنتاج إىل أعمال خاصة باللغة العربية هي لغة أجن
ومن أجل ذلك فإن كثريا من اللغويني قد بذلوا جهودهم يف . وتعلمهالتدريسها 

فإن الغرض كما نعرف . لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا احلديثةابتكار الطرق 
  يفاملتعلمني مهاراتتطوير هو استكشاف و تعلم اللغة العربية من الرئيسي

، إن يف تعلم اللغة ).الكتابة( السليب أو )الشفوي(االجيايب  إما، استخدام اللغة
 تربوي مجيعقد اتفق  بشكل عام. تسمى مبهارة اللغة اللغة استخدامالقدرة على 

االستماع والكالم  وهي أربعة تنقسم إىلاللغة  التعليم اللغة العربية أن مهارة
اللغة  مهارة يف والقراءة تصنف االستماع مهارة وأما. قراءة والكتابةوال

 ومجيع .اإلنتاجية يف مهارة اللغة والكتابة تصنف مهارة الكالمو .االستقبالية
 ٤.بعضها البعض اللغة مترابطة مهارات

بعض الطالب الحيبون الكتابة كثريا،  )١( فهيمشاكل مهارة الكتابة 
وميوهلم إليها ليست قوية، ألن معظمهم يرون أن تعلم مهارة  الكتابةورغبتهم ىف 

الطالب يرى أن مادة اإلنشاء تكون بعض  )٢(. الكتابة ليس أمرا سهال هينا
عبءا ثقيال عليهم، مما يؤدي م إىل كره املادة وقلة احملبة هلا والشعور باململ 

  .أثناء دراستها
الطالب اختيار والسيطرة  إىلم اليت تركيز يهو منوذج التعل اجلماعى البحث

التعلم  مبادئجيمع بني  جبانب ذلك. الفصول غرفة ن تطبيق أساليب التدريس يفم
الدميقراطي حيث يشارك الطالب بنشاط يف أنشطة التعلم، وكالمها من البداية 

   وحىت
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دراستها وفقا سختيار املواد اليت إلاية الدراسة مشلت الطالب لديهم حرية 
  .للموضوع قيد املناقشة

أما مهارة الكتابة هي مهارة متأخرة حبسب ترتبيها بني بقية املهارات، فهي 
ألن املفيد أن يبدأ تعليم الكتابة من خالل املواد اللغوية، . تأيت بعد مهارة القراءة

ومن املفيد ىف هذا الصدد أن يقوم . الب أن استمع إليها، أو قرأهااليت سبق للط
تنظيم املادة، ويتناسب حمتواها مع مايف ذهن الطالب فعند ما يشعر الطالب أن 

. مامسعه، أو قرأه، أو يستطيع كتابته، فإن ذلك يعطيه دافعا أكرب للتعليم و التقدم
لطالب، فمن األفضل أن يبدأ والتدرج أمر مهم ىف تعليم املهارات الكتابية ل

  ٥.الطالب بنسخ بعض احلروف، مث ينسخ بعض الكلمات، مث كتابة مجل قصرية
قدس تقع  دماغان كوتا التابعة جلمعية ضة العلماء عاليةمدرسة معلمات ال

يف وسط املدينة قدس هي مدينة الصناعة ومدينة الطلبة، ألن هناك مقربتان من 
رادين عمر (وسنن موريا ) جعفر صديق الشيخ( س قدأولياء اهللا ومها سنن 

التابعة جلمعية ضة العلماء قدس تقع يف شارع  لعاليةمدرسة معلمات ا ).سعيد
على وجه التحديد يف غرب وسط مقاطعة احلكومة . بقدس ٤ رقم واحد هاشم

ألا تقع . مترا من امليدان الرئيسي سيمبانغ توجوه ٣٠٠الكرمي، ما يقرب من 
  .ط املدينة، وهي ما إحدى البارامترات الشخصية ملدرسة عالية بقدسيف وس

دماغان كوتا التابعة جلمعية ضة العلماء  عاليةلااملدرسة املعلمات  ىف
واحدة من  بتكاريالاستراتيجية التعليم ا، عدا الدرس اللغة أصبحت بقدس

استراتيجية التعليم أهداف . الطالب يتعلماملدرسة لغة األجنبية اليت جيب أن 
 التابعة جلمعية ضة العلماء عاليةلااملدرسة املعلمات هي لكي متخرج  بتكاريالا

حىت يستطيعون أن  بتكاريالاستراتيجية التعليم ابقدس يستطعوا أن يواصلوا 
  .بتكاريالاستراتيجية التعليم ايعلموا يف 
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التابعة  لعاليةا" ملعلّماتا"و أما حجة الباحثة تأخذ املوضوع ألنّ املدرسة 
مثل  بتكاريالاستراتيجية التعليم اهي املدرسة فيها  جلمعية ضة العلماء بقدس

وحجة الباحثة ختتار . جعل اإلنشاء اللغة العربية أو اإلنشاء تقارير اللغة العربية
ألن يوجد  التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس لعاليةا" ملعلّماتا"املدرسة موقع 

استراتيجية ض الطالب الذي يواجه االبتكاري ىف التعلم اللغة العربية يعين بع
قي هذه املدرسة الجناح يف وذه احلالة تظن الباحثة الطالب . بتكاريالالتعليم ا
  .تدريسه

إن الباحثة جتد معظم املعلمني الذين يقومون بتدريس اللغة العربية باستخدام 
ة وقيمة يالنموذج  جيعل حاصل التعليم ليس فعال هذا. منوذج  التعليم التعاوين

إذا كان منوذج  . للبحث عن احللول املناسبة الكاتبةفلذلك تدفع . التعليم منخفضة
وجيعل الطالب السليب، ورمبا عند استخدام منوذج  التعليم التعاوين مل تكن فعالة

التعليم النشاط وإشراك الطالب مباشرا يف عملية التعليم سوف حياصل التعليم 
 . العاشق واملرتح وليس اململ وميكن للطالب أن تفهم بسهولة

بناء على املراقبة األوىل، وجيد الطالب مشقة بتعليم اللغة العربية، على 
وجيعل الطالب السليب ومل يتحمس الطالب حني . صوصةمهارة الكتابة خم

لتحل هذا . يشاركون يف تعليمهم، ألن التعليم قليل اجلذب وقليل املتنوعة
حيتاج على ابتكار منوذج التعليم الذي يورط حركة اجلسم ومجيع , املشاكل

وبعد ذلك . )GI( "البحث اجلماعى" حواس الطالب يف التعليم، يعين بنموذج 
على تعلم اللغة العربية  )GI( "البحث اجلماعى " الباحثة أن جتريب منوذج تريد

  . التابعة جلعية ضة العلماء بقدس عاليةال" املعلمات"مبدرسة  

 مجيع احلواسو نشاط احلركة يورط على ) GI( "البحث اجلماعى " منوذج
 يدرس، )GI( "البحث اجلماعى " منوذج دراسة يف .التعليميف عملية  والفكري

 إشراك نشاط احلركة مع .والفكريواحلواس  نشاط احلركة بإشراك اللغة



 
 

٥

امللل شعور  ميكن أن ينقصو مرتاحا والفكري، توقع تعليم اللغة العربيةواحلواس 
 االهتمام واحلماسشعور  يزيد، والعربية عندما تعليم اللغة تلميذاتللالتوتر و

 .نوعية التعليموإنتاج  باللغة العربية تابةمهاراة الك يف تعليم للطالب

 ) GI( "البحث اجلماعى " إضافة على ذلك تريد الباحثة أن جتريب منوذج
 يفعلى تعلم اللغة العربية على مهارة الكتابة ملعرقة مهارة الكتابة لدى الطالب 

 العالية" املعلمات"درسة  باملمتغريين  كلمتنيجمال إيضاح يلفظ احلرف لتمييز بني 
 العالية" ملعلّماتا"يف املدرسة  تلميذاتقدرة الو  .التابعة جلعية ضة العلماء بقدس

ت فهم استخدام الكتابة اإلنشاء و تلميذاهي ال التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس
  .تطبيق الكتابة يف اجلملة

فعالية استراتيجية التعليم  " عن تبحثبناء على ما سبق، تريد أن 
مهارة  على ترقية  ”Group Investigation”بحث اجلماعىالبتكاري بنموذج الا

للعام  "التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس العالية" ملعلّماتا"درسة املالكتابة ب
  ).جتريبية دراسة( م ٢٠١٧/ ٢٠١٦الدراسي 

  
 أسئلة البحث  .ب 

 :وأما أسئلتها كما يلى
درسة بامل البحث اجلماعى بنموذج استراتيجية التعليم االبتكاريتطبيق كيف  .١

 التابعة جلميعة ضة العلماء قدس؟ العالية "ملعلّماتا"
التابعة جلميعة ضة  العالية "ملعلّماتا" باملدرسة تلميذاتالكتابة مهارة كيف  .٢

بنموذج  ا استراتيجية التعليم االبتكاري املعلم الالئي مل يستخدمالعلماء قدس 
  ؟ البحث اجلماعى



 
 

٦

استراتيجية التعليم الالئي يستخدم املعلم  تلميذاتكتابة الكيف مهارة  .٣
التابعة جلميعة  العالية "املعلّمات" باملدرسة بنموذج البحث اجلماعى االبتكاري

 ؟ ضة العلماء قدس 
البحث اجلماعى مبدرسة  بنموذج كيف فعالية استراتيجية التعليم االبتكاري .٤

  جلميعة ضة العلماء قدس؟ التابعة العالية "املعلّمات"
 

 أهداف البحث  .ج 
تريد الباحثة أن تشرح أهداف البحث وهي كما  السابقةباملسائل  وفقا

    :يلى
 باملدرسة البحث اجلماعى بنموذج استراتيجية التعليم االبتكاري تطبيق ملعرفة .١

    .العالية التابعة جلميعة ضة العلماء قدس "علّماتامل"
التابعة جلميعة ضة  العالية "املعلّمات"درسة بامل تلميذاتالكتابة مهارة ملعرفة  .٢

 بنموذج استراتيجية التعليم االبتكارياملعلم  العلماء قدس الالئي مل يستخدم 
  . البحث اجلماعى

استراتيجية التعليم املعلم  الالئي يستخدم  تلميذاتكتابة المهارة ملعرفة  .٣
التابعة  العالية "املعلّمات"درسة باملالبحث اجلماعى  بنموذج االبتكاري

 .جلميعة ضة العلماء قدس
سة باملدرالبحث اجلماعى  بنموذج ملعرفة فعالية استراتيجية التعليم االبتكاري .٤

 .التابعة جلميعة ضة العلماء قدس العالية "املعلّمات"
  

 أمهية البحث  .د 
حينما حتقق الباحثة أهداف البحث فذلك تؤدي إىل الفوائد النظرية  

  .والتطبقيه
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  الفوائد النظرية  .١
              الفكرية و سيعطى الطبيح ىف اإلرتفاع ستعطى املساعدة 

 بحث اجلماعىالبتكاري بنموذج الالتعليم ا استراتيجيةالعلوم، خصوصا 
"Group Investigation"    ملعلّماتا"درسة باملمهارة الكتابة  على ترقية "

   .التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس العالية
  الفوائد التطبقية .٢

  .توسيع املعارف والعلوم اللغة العربية وتطبيقها يف التدريس  :  للباحثة   . أ  
ابتكارت الطّالب توزيد املعلم يف سعية تعليم اللغة العربية   :  للمعلم . ب  

  .وإهتمام الطالبات يف التدريس مهارة الكتابة
إاض محاسة الطالبات يف إجناز تعليمهن بأعلى درجة   :للطالبات . ج   

 .ممكنة

 
  تركيز البحث  .ه 

لكى الخيرج البحث عن املوضوع، فينبغي على الباحثة أن حتدد املسألة 
التبحث الباحثة كل املهارات الىت اشتملت . وتسمى هذه املسألة بتركيز البحث

وإا ركزت الباحثة حبثها إىل إحدى مهارات االبتكاري  التعليماستراتيجية على 
   .وهي مهارة الكتابة

 
   هيكل البحث  .و 

على مخسة أبواب، ولكل باب يتكون من عدة مباحث،  حيتوىهذا البحث 
  :كما يلى

يتكون هذا الباب من أساسيات البحث اليت تشتمل على :  الباب األول
لبحث، وأهداف البحث، وأمهية البحث،و تركيز خلفية البحث، وأسئلة ا

  .البحث، وهيكل البحث
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واملبحث األول مفهوم . هذا الباب يشتمل على ثالثة مباحث : الباب الثاىن
استراتيجية التعليم ، أنواع استراتيجية التعليم اإلبتكاريتعريف  ،استراتيجية التعليم

، تعريف منوذج التعليم، تعريف منوذج البحث اجلماعى، مراحل منوذج اإلبتكاري
مفهوم مهارة الكتابة، يا و عيوب منوذج البحث اجلماعى،امزالبحث اجلماعى، 

أهداف مهارة الكتابة، انواع الكتابة، فوائد تعليم الكتابة، أمهية الكتابة، طرق 
  .و فريضة البحث ريتعليم مهارة الكتابة، الدراسات السابقة، إطار التفك

نوع : تعرض الباحثة يف هذا الباب منهج البحث فهي:  الباب الثالث
البحث و مدخله، وجمتمع البحث وعينته، متغريات البحث ومؤشراته، طريقة مجع 

  و حتليل البيانات البيانات و طريقة حتليل البيانات
التابعة جلمعية ضة  العالية" ملعلّماتا"صورة عامة عن : الباب الرابع 

التابعة جلمعية ضة  العالية" ملعلّماتا"رسة باملدالبيانات  عرضو  العلماء بقدس
  .العلماء بقدس
  اإلقترحات، النتائج و اإلختتام: اخلامسالباب 

  
  


