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 الباب الثاىن
  الإلطار النظري

  
  

 استراتيجية التعليم  مفهوم  .أ 
ة يف الواقع كان مستخدما يف امليدان العسكريإن تعبري االستراتيجي .

اذان، . مبعين اجلنرال أو القائد strategosاالستراتيجية لغة من لغة يونانية 
ة هي علم اجلنرايلّ أو القائديف ايضا  ١.االستراتيجية وتعربانّ االستراتيجي

 و. ورمبا انتقل هذا امليدان إىل امليدان التربوي ٢.سياسية ونصيحة وخدع وكيفية
  :الحا لالستراتيجية فهي كما يلىطاص
االستراتيجية هي فن وعلم إلقامة التدريس يف الصف  W. Gulo)(قال جوال .١

  ٣.املناسب به حتى كان اهلدف املقرر حمقّقا مبؤثر وفعال
فوفوه فتح الرمحن وحممد صربي سوتكنو االستراتيجية هي خطوط  رأى .٢

 ٤.اإلتجاه التقريبية ىف العمل للوصول إىل اهلدف املقرر
يف قاموس اإلندونيسية االستراتيجية هي اخلط احلازم عن األنشطة لتحقيق  .٣

   ٥.اهلدف املقرر
هي اخلط ومن التعريفات السابقة، ميكن أن يستخلص بأن االستراتيجية 

  .عن األنشطة لتحقيق اهلدف مبؤثر وفعال حلازما
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  :تعريفات التعليم عند بعض املربيني، منها و
قال صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد ايد أن التعليم نقل املعلومات من   .١

املعلم إىل املتعلم، املعلم االجيايب واملتعلم التلقي ليس له إالّ ان ينقبل ما يلقيه 
  ٦.املعلم

رأى عصام نور سرية أن التعليم فن مساعدة االخرين على التعلم، أى أن   .٢
  ٧.التعليم يثري نشاط التعلم الكتساب نوع جديد من السلوك

إذن، إن التعليم هي إلقاء املعلم املواد الدراسية إىل أذهان التالميذ بوسيلة أو 
 .على التعبري فيهمبقاعدة بنظام يراد ا تأثري التالميذ ومساهدم للحوصول 

  :فاما تعريفات استراتيجية التعليم لبعض اراء املربيني فما يلى
قال مهزة استراتيجية التعليم هي الطرائق الىت ستختار وتسخدم للمعلم إللقاء  .١

املواد الدراسية حىت سيسهل الطالب ان يقبلواها ويفهمواها، وأخريا أخريا 
 .٨مقدورا هلم يف أخر عملية التعلمأهداف التعليم الىت ميكن كوا 

رأى سورباتى استراتيجية هي اخلطة املستخدمة لتقرير عملية التعليم وختطيط  .٢
  .٩املواد الدراسية وإرشاد التعليم يف الصف

من التعريفات السابقة أن يستخلص إىل أن استراتيجية التعليم هي خطة 
ىف الصف حىت يسهل الطالب ان خمتارة ومستخدمة للمعلم إللقاء املواد الدراسية 

يقبلواها ويفهمواها، وأخريا أهداف التعليم الىت ميكن كوا مقدورا هلم ىف أخر 
  .عملية التعلم
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 ستراتيجية التعليم االبتكاريتعريف إ  .ب 
إستراتيجية التعليم االبتكاري هو عملية التعلم اليت تتطلب للمعلمني تشجيع 

، وذلك باستخدام بعض األساليب االتعلم حتدثوتربز اإلبتكار الطالب أثناء 
واالستراتيجيات اليت ختتلف، مثل العمل اجلماعى، ولعب األدوار، و حل 

ستراتيجيات اليت تشجع إلوكذلك واحدة من ا تكاريم اإلبيالتعلإذن،  ١٠.املشكل
هي أيضا  تكاريم اإلبيالتعل.  الطالب على أن يكون حرا يف تعلم معىن ما تعلمه

مهمة جدا من أجل إنشاء جيل مبدع، وهو قادر على إنتاج شيء لصاحل نفسه 
ويهدف اإلبداعية أيضا للمعلمني خللق أنشطة التعلم املتنوعة اليت تليب . واآلخرين

  ١١.جمموعة متنوعة من مستويات القدرة طالب
 

  :كما يلىأنواع استراتيجية التعليم االبتكاري   .ج 
  .مية التعليماستخدام مذكرات يو. ١
  .توجيه استخدام مذكرات يومية التعليم. ٢
  .الفن. ٣
  .مطبوعات املوسيقى، الرقص، احلركة، و. ٤
  .التسلية. ٥
  .العلوم/ الرياضيات. ٦
  ١٢.اجلغرافيا، التاريخ والتكنولوجيا. ٧
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 منوذج التعليم تعريف  .د 
 :واصطالحا عدة تعرفات منوذج من اهل التربوي فهي كما يلي 

منوذج التعليم هو التصميم الذي يوضح عملية التخطيط وخلق بيئة تسمح 
  . للطالب للتفاعل حىت ال يكون هناك تغيري أو تطوير على الطالب

منوذج التعليم معىن كاإلراءات املنهجية يف تنظيم جتربة التعلم لتحقيق أهداف  .١
  . التعلم

استخدام يف إدارة رأى كردي و نور على اخلمسة منوذج التعليم اليت متكن  .٢
التعليم املباشر، التعليم التعاوىن، التعليم على أساس املشاكل، : التعلم، يعىن

 . املناقشة، واستراتيجيات التعليم
أن تعرف منوذج التعليم كاإلطار املفاهيمي  joyce & Weilقال جوس و ويل  .٣

 . الىت تستخدم كدليل يف التعليم
هيمي اليت يصورة إجراءات املنهجية يف وهكذا، منوذج التعليم هو إطار مفا
١٣.تنظيم خربات التعلم لتحقيق أهداف التعلم

   

 

 بحث اجلماعىالمنوذج  تعريف  .ه 
هذا هو )  ١٩٧٦(بحث اجلماعى ألول مرة شاران و شاران ال منوذج

ستخدام مهارات لطريقة واحد جممع التعلم يف جمموعات اليت تتطلب الطالب 
  ١٤.التفكري العاليا

هذه الطريقة من خالل ست مراحل أساسية حددها شاران و  وتتم
  :شاران كما يلى

حتديد موضوع االستقصاء، ويتم حتديد موضوع :  املرحلة األوىل
  :االستقصاء من خالل ثالث خطوات، هي
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 .يقدم املعلم لتالميذه املوضوع أو املشكلة قيد البحث قي صورة سؤال رئيس .١
 .الرئيس إىل أسئلة فرعيةاملوضوع الرئيس أو السؤال يقسم  .٢
يقسم التالميذ إىل جمموعات متعاونة وتوزع املوضوعات الفرعية أو األسئلة  .٣

 .الفرعية على هذه اوعات
تقصاء داخل اموعات، يصوغ أعضاء كل ختطيط االس:  الثانية املرحلة

جمموعة موضوعهم أو مشكلتهم يف صيغة سؤال أو عدة أسئلة حبثية، وخيططون 
كما يقدم املعلم يف . يقة البحث املطلوب لإلجابة عن السؤال أو األسئلةمعا طر

هذه اخلطوة املساعدة ملن حيتاجها، كما حيدد دور كل عضو من أعضاء اموعة، 
حيث يقوم أحد األعضاء بدور الرئيس، أو املسجل، أو الناقد، أو املنسق، 

حتتوي على املشكلة  عملق اكما يزود املعلم تالميذ كل جمموعة بأور. وهكذا
  .إخل... موضوع البحث، وأسئلة املشكلة، واملصادر اليت ميكن الرجوع إليها

تنفيذ البحث، يتم يف هذه املرحلة تنفيذ االستقصاء أو  :املرحلة الثالثة 
البحث، حيث تنفذ كل جمموعة اخلطة املوضوعة، واليت مت االتفاق عليها سابقا، 
وجيمع كل عضو من أعضاء اموعة املعلومات الالزمة من مصادرها املختلفة، 

ون إىل كما حيلل األعضاء هذهاملعلومات والبيانات اليت حصلوا عليها ويتصل
  .استنتاجات بشأا، كما يستخدمون هذه النتائج يف حل املشكلة موضع البحث

إعداد التقرير أو املنهج النهائي، متثل هذه اخلطوة النتائج  :املرحلة الرابعة 
التراكمي لعمل كل جمموعة، والذي قد يكون على هيئة تقرير مكتوب، أو عرض 

شريط فيديو، ويف هذه اخلطوة  أو أحد النماذج، أو شريط مسعي أوعملي، 
يشكل أعضاء اموعة من بينهم جلنة لتنسيق عملية عرض التقرير أو املنتج 

  .النهائي بعد عرضه على زمالئهم يف اموعة
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عرض التقرير النهائي، تعد كل جمموعة تقريرها النهائي،  :املرحلة اخلامسة 
أو املعلم جمموعة من مث تعرضه على مجيع طالب الفصل، حيث يضع التالميذ 

  .املعايري للحكم على مدى جودة التقرير وعرضه
  :التقومي، وتتم هذه املرحلة من خالل عدة طرق، منها :السادسة  املرحلة

أي يقوم (يقوم املعلم بتقومي عملية البحث اليت قام ا التالميذ يف كل جمموعة  .١
ات اليت توصلوا اخلطة، واملصادر اليت استخدمتها اموعة، واالستنتاج

 ).إخل... إليها
ميكن أن تقدم كل جمموعة سؤالني أو ثالثة، وهذه األسئلة متثل األساس الذي  .٢

ويف هذه احلالة تقوم كل . ميكن من خالله تكوين اختبار ائي لكل التالميذ
 .صاغتها جمموعة إجابات تالميذ اوعات األخرى على األسئلة اليت

خمتصرا ملا تعلمته، ولكيفية تفاعل التالميذ مع هذه تقدم كل جمموعة عرضا  .٣
 ١٥.العملية

 
  يا و عيوب منوذج البحث اجلماعى امز  .و 

  :فيما يلي  منوذج البحث اجلماعىومن مزايا 
 شخصيا .١

 .يف عملية التعلم ميكن أن تعمل حبرية  .أ 
 .املبادرة، اإلبداعية، و نشط لزمامتشجيعهم   .ب 
 .ةالثقة ميكن زدا  .ج 
 .والتعامل مشكلةميكن أن تتعلم حللها   .د 
 .تطوير احلاس واإلحساس اجلسدي  .ه 
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 إجتماعيا .٢
 .حتسني التعلم للعمل معا  .أ 
 .التواصل بشكل جيد مع أصدقائهم و املعلمني ىفالتعلم   .ب 
 .تعلم التواصل اجليد بشكل منتظم  .ج 
 .تتعلم احترام آراء اآلخرين  .د 
 .زيادة املشاركة يف صنع القرار  .ه 
  أكادميا .٣
  .ت اليت يعطهاالطالب يدريبا للمسؤولية اإلجابا  .أ 
  .العمل بشكل منهجي  .ب 
  .تطوير و تدريب املهارات البدنية يف خمتلف ااالت  .ج 
  .ختطيط وتنظيم العمل  .د 
  .صنعوهاحتقق من صحة اإلجابات اليت ي  .ه 
حىت احلصول أعتقد دائما عن طرق أو اإلستراتيجيات اليت تستخدم   .و 

 .استخالص 
  :منوذج البحث اجلماعى فيما يلي عيوب ومن 

  . يف جلسة واحدة قليل املادة الىت قدمت   .أ 
 .من الصعب إعطاء تقييم شخصي  .ب 
 .البحث اجلماعىليست كل املواضيع تطابق منوذج   .ج 
 .نقاش اموعات عادة ما تكون ناقص الفعالية   .د 
الطالب غري الكامل يفهمون مواد قبل شرط سيصعبون عند استعمال هذا   .ه 

 ١٦.النموذج
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  الكتابة مهارة  .ز 
  مفهوم الكتابة  .١

وعندما يأيت التعبري الكتايب عن , كثري من الطالب يفهمون املاداة جيدا
إن القدرة اللغوية , وكما نعرف. املادة املفهومة نبدأ الشكلة بل الشكالت

  :دات شقني
أما القدرة على الفهم فهي فهم . القدرة على الفهم والقدرة على التعبري

لقدرة على التعبري فتشمل التعبري الشفوي وأما ا. ما تسمع وفهم ما نقرأ
ومن يستمد , والشك أن الكتايب هو السائد حياة الطلب. والتعبري الكتايب

  ١٧.أمهية خاصة
ألا األدة , املقصود بالكتابة هى ما يشمل اخلط واإلمالء و التعبري

ى فإذا نظرنا اليها من حيث ه, الرمزية املستعملة للتعبري عن األفكار بالكتابة
فإذا نظرنا اليها من حيث هى تعبري أسلوىب عن , جمرد رسم امالئى فهى امالء

: ومهارة الكتابة إحدى مهارات اللغة الكلية ١٨.أفكار الكاتب فهى تعبري
وتعد هذه املهارة حديثة نسبيا إذا قورنت مبهارة , اإلستماع واكالم والقراءة

وهى , يب ىف تعليم اللغةوهي مهارة الرابعة من حيث ترت. اإلستماع والكالم
  ١٩.مايشمل على اخلط وإلمالء و التعبري التحريرى

 أهداف الكتابة .٢
إزالة حالة التوتر الىت يشعر ا الدارس كلما طالت املرحلة الصوتية وعدم   .أ 

 .تشتيت انتباهه بني مهاراا
إشباع رغبته ىف تعرف الشكل املكتوب للرموز اللغوية فذلك من شأنه   .ب 

 .بالربنامج وإحساسه بأنه ميارس اللغة ىف خمتلف أشكاهلازيادة ثقته 
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١٧ 
 

ن تدعيم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل وذلك بتمكني الطالب م  .ج 
 .ممارسة نطقها منفردا ىف البيت

تدريب الطالب على تعرف طريقة نطق  كلمات أخرى قد ال ترد ىف   .د 
د مبا احلصة فيشعر بشىء من االستقالل ىف نطق الكلمات وعدم التقي

 .يعرض عليه
كينه من حفظ املادة اللغوية الىت تعلمها ىف الفصل واسترجاعها عند مت  .ه 

 .احلاجة إليها
 .يئة الطالب لتعلم املهارت اللغوية األخرى  .و 
إن الكتابة نشاط لغوى متكامل نستطيع من خالله الوقوف على مدى   .ز 

فمن خالهلا ميكن قياس هذه .املهارات األخرى تعليمتقدم الطالب ىف 
  ٢٠.املهارات

  استراتيجية تعليم الكتابة .٣
أن يعرب  لتلميذالكتابة وسيلة من وسائل االتصال الىت بواسطتها ميكن ل

الكتابة الصحيحة تدريب  وتعليم  ٢١.وأن يقف على أفكار غريه أفكارهعن 
  .التعبري والوضوخ فيهالطالب على السالمة ىف الرمز والسالمة ىف 
 الطالبلتنمو كتابة  اإلستراتيجية مهارة الكتابة مسي أيضا بإنشاء هذه 

  :واإلستراتيجية لتعليم الكتابة منها. يستطيعوا أن يكتبوا الكتابة صحيحاحىت 
 كتابة الصورة  .أ 

وتنفيذ هذه ، بالصورة الطالبكتابة  تدريبل اإلستراتيجية هذه 
  :هي اإلستراتيجية

 احملاضر الصورة املطابقة باملادةإختر  )١

                                                             
أم القرى اللغة  :جامعة . املرجع ىف تعليم اللغة العربية بلغات أخرى القسم الثاىن. طعيمة، دون سنةرشدي أمحد  ٢٠

  .٥٩٢-٥٩١. ، صالعربية
  .٣١٥. ،تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق، الدار املصرية اللبانية، القاهرة ، ص١٩٩٣شجاته،  حسن  ٢١



١٨ 
 

 الصورة على السبورة احملاضروضع  )٢

 اإلسم الصورة باللغة العربية الطالبذكر  )٣

من الصورة وحكاية منها  مفيدةليجعلوا مجلة  الطالب احملاضرأمر  )٤
 بالكتابة

  هاإلنشاء املوج   .ب 
 بدأ .مفيدةجيعلوا مجلة أن  الطالب يدربل اإلستراتيجيةهذه 

  :هي اإلستراتيجيةوتنفيذ هذه ، من الكلمة املهمة الطالب
 إختر الكلمة الواحدة )١

 كلمةتني من تلك الدليجعلوا مجلتني مفي الطالب احملاضرأمر  )٢

لتكون  كلمةتني من تلك الدليجعلوا مجلتني مفي الطالب احملاضرأمر  )٣
 اجلملة الواحدة 

لتكون  كلمةتني من تلك الدليجعلوا مجلتني مفي الطالب احملاضرأمر  )٤
 ة اجلديدةداجلملة الواحدة بزيادة املفر

 .عن كتابتهم الطالبعرب  )٥

 )Paragraph Building( الفقرة بناء  .ج 

، علوا القراءة أو احلكايةأن جي الطالب يدربل اإلستراتيجيةهذه 
  :هي اإلستراتيجيةوتنفيذ هذه 

 إختر الكلمة الواحدة )١

 ليجعلوا سبعة كلمات من تلك الكلمة الطالب احملاضرأمر  )٢

ليجعلوا سبعة كلمات من تلك الكلمة لتكون  الطالب احملاضرو أمر 
  ٢٢.عن كتابتهم الطالبعرب  مفيدةسبعة مجلة 
  

                                                             
22Imam  Ma’ruf, 2009. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif. Semarang: Need’s Press,  

hlm. 117-122. 
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     الكتابةأنواع  .٤
و هو الذي يؤدي خدمة لالنسان يف جمتمعه، فيقضي : الكتابة الوظيفي   .أ 

جنسه، ويكون الكتابة الوظيفي متطلباته بالتفاهم مع بين حاجاته، وينفذ 
  :شفهيا وكتابيا، ويتجلى يف

  .احملادثة واملناقشة )١
  .قص القصص )٢
  .سرد االخبار )٣
  .اعطاء التعليمات و التوجيهات واالرشادات )٤
  .القاء الكلمات يف املناسبات املختلفة )٥
  .كتابة التقارير )٦
  .كتابة املذكرات )٧
  .وخملصات عنهااعداد حماضر اجللسات  )٨
  .كتابة النشرات واالعالنات والالفتات )٩

  .كتابة بطاقات الدعوة واالعتذار )١٠
  .حترير الرسائل الديوانية )١١
  .ملء االستمارات )١٢
  .اخل... أصول تقدمي الطلبات )١٣

و هو ذلك اللون من الكتابة الذي يصور املشاعر : الكتابة اإلبداعي   .ب 
. لى حنو تظهر فيه شخصية الكاتب وعاطفته واالفكار واخلربات اخلاصة ع
  :ويتجلى الكتابة اإلبداعي يف 

  .نظم الشعر )١
  .كتابة املقاالت الذاتية )٢
  .كتابة املذكرات الشخصية )٣
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  .كتابة القصص العاطفية واملسرحيات )٤
  .اخل.... كتابة الرسائل الوجدانية )٥

يتمثل يف الكتابة اإلبتكاري، والنوع الثالث من الكتابة : الكتابة اإلبتكاري   .ج 
اإلبتكاري، اذ يعدوما شيئا  اإلبداعي و: وهناك من اليفرق بني الكتابتني

اال أن نفرا آخر يرى أن الكتابة اإلبتكاري يشتمل كما يدل عليه . واحدا
امسه على ابتكار قد يكون يف املعىن أو يف االسلوب، فاذا كان مثة معىن 

قبل أو معىن كان معروفا من قبل، ولكنه صيغ جديد مل يشر اليه أحد من 
صياغة جديدة، وأخرج يف قالب جديد على ذلك لونا من ألون الكتابة 
اإلبتكاري، واذا كانت هناك صورة جديدة أو صورة معرفة سابقا 
وأخرجت اخراجا جديدا فيه شيء من االصالة واالبتكار، عد ذلك أيضا 

 ٢٣.من ضروب الكتابة اإلبتكاري
 عليم الكتابةفوائد ت .٥

للكتابة فوائد كثرية، فضال عن أا وسيلة للتفاهم والتخاطب بني 
ها تدون العلوم وتنشر الثقافة وتنتقل من جيل إىل جيل، تالناس فإن بوسط

وهناك اإلرتباط بني الكتابة وفهم األفكار الىت حتتويها، فاخلط ىف الرسم 
من قيمة ذلك املكتوب  اناحلروف، وقبح الكتابة تصوير صورة الفكر، وينقص

ىف نظر القارئ، وقد يصح اخلط ىف رسم الكلمات أو قبح اخلط سببا ىف قلب 
 ٢٤.املعىن رأسا على عقب

 أمهية الكتابة .٦
أما أمهية الكتابة منها الوسيلة املكتوب إلتصال األفكار ىف األمكان 

ال ىف والعلم واألدب إىل األجيالبعيدة، وأداة قبول التراث احلضارى والثقا

                                                             
  .٣٩٨- ٣٩٧. ص ، جامة دمشق: كلية التربية. طرائق تدريس اللغة العربية. ١٩٩٦السيد،  أمحد حممود ٢٣
  .٢٢٦-٢٢٥. ، صاملراجع السابق، على السمان  مودحم  ٢٤
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املستقبلة، وجمال ملعلمني معرفة عيوب تالميذهم ىف تناول األفكار، واألسلوب 
  ٢٥.الذى يستخدموم للتعبري عن هذه األفكار

  طرق تعليم مهارة الكتابة .٧
 اخلط  .أ 

وثيقا  ترتبطالعريقة، وهو أداة اتصال لغوية،   اخلط من الفنون
وهو كذلك وسيلة . بنقل الفكرة، وعرضها من الكاتب إىل القارئ

إجتماعية حتمل الفكر اإلنسان ومنطقة، كما حتمل آراءه واجتاهاته إىل 
ويقدر ما عي اخلط من حسن العرض، ووضوح الكلمات، . األخرين

احلروف، ومجال الشكل يكون القارئ متمكنا من فهم ما هو  نسجاموا
اما إذا كان اخلط ردئ السمة، فاقد اجلمال، ضائع . ا إليهمطمئنمكتوب، 

 ٢٦.الوضوح، فاقد اإلجنسام أثر ذلك ىف فهم املكتوب تأثريا قويا
 اإلمالء  .ب 

اإلمالء هو رسم الكلمات واحلروف رمسا صحيحا على حسب 
 وفه. وحيتمل اإلمالء مرتلة كبرية بني فروع اللغة ٢٧.احلصول املنفق عليها

 يةقواعد النحوالذا كانت وإ. للتعبري الكتاىب امةمن األسس اللغة امله
فإن . اإلعرابية، واإلستقافية واحىوالصرف وسيلة لصحة الكتابة من الن
 ٢٨.يةاإلمالء وسيلة هلا من حيث الصورة اخلط

  اإلنشاء  .ج 
نشاء فئة من الكتابة اليت هي املوجه الرئيسي يف التعبري عن اإل

شكل أفكار، رسائل، مشاعر، إخل يف الكتابة، ال شكل التصور األفكار يف 

                                                             
  

  .٢١١. ، صاملكتبة النهضة املصرية: الطبعة الثالثة. تدريس اللغة العربية اجلز األولعطى، طرق إبراهيم حممد ٢٦
  .١٩٣. ، صالسابق املراجع، عطى، إبراهيم حممد ٢٧
  ١٩٣.. ، صدار املعارف: القاهرة. املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية. ١٩٧٨إبراهيم، عبد العليم ٢٨
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مث صاحب البصرية واخلربة الفعل يبدأ  .أو حمرف، كلمة، أو مجلة فقط
  .املشاركة

. من حيث املبدأ املهمة الرئيسية للكتابة كأداة لالتصال غري املباشر
على الكتابة أمر أساسي للتعليم نظراً لتسهيل الطالب على التفكري ويف أ

مستويات ميكن تشجيعهم على التفكري نقديا ومنهجي، تعميق االستجابة 
. أو إدراك، وزيادة القدرة على حل املشاكل اليت تواجهها، وما إىل ذلك

  . الكتابة ميكن أن تساعد أيضا يف شرح األفكار اليت طرحت
وميكن كتابة مقال مهارة أصعب مقارنة باملهارات اللغوية 

، مث الناطقني )سيافاوي(تخدم طالب لغة أجنبية شفويا عندما يس. األخرى
ميكن أن نفهم ونقبل األقل من الكمال النطق أو التعبريات اليت أقل مالئمة 

ومع ذلك، إذا كان طالب هو استخدام . حىت ال تتفق مع القواعد النحوية
، مث الناطقني الذين قراءا سوف تكون أكثر )كتيب(لغة أجنبية يف كتابة 

مة يف احلكم على كتابة العديد من أخطاء التدقيق اإلمالئي أو النحوي صرا
  ٢٩.للغة

 
 السابقة الدراسات  .ح 

 :الدراسات السابقة املتعلقة هذا البحث، منها الباحثةوقد وجد 
ارتفاع مهارة الكتابة ىف "عن ) ١٠٨٢٧٥(من الباحثة الىت قدمها مسلمه  .١

والهان جفارا للعام  ١احلكومية تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 
وأما نتائج البحث يدلّ على أن ارتفاع مهارة ". ٢٠١٢- ٢٠١١الدراسي 

والهان جفارا  ١الكتابة ىف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية 
إن ارتفاع مهارة الكتابة ) ١: (نتيجة هذا البحث تدل على .صحيحا وجيدا

                                                             
29 Acep  Hermawan, 2011. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: Remaja 

Rosdakarya, hlm. 163-164. 
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بتقدير والهان جفارا  ١تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية يف 
، ألا من فترة ٣٢،٥٤معدل االستبيان وهي وهذا يتأسس على قيمة . كفاية

إن ) ٢. (واملعىن أن درجة ارتفاع مهارة الكتابة بتقدير كفاية). ٣٤-٣٨(
. بتقدير كفاية هان جفاراوال ١املدرسة الثانوية احلكومية لطلبة  مهارة الكتابة

- ٢٦(، ألا من فترة ٣،٩٠وهذا يتأسس على قيمة معدل االستبيان وهي 
و ارتفاع إن بني ). ٣(بتقدير كفاية  مهارة الكتابةواملعىن أن درجة ). ٣٠

 roوهذا يثبت بالنتيجة املأخوذة، أن قيمة . هلما إرتباط إجيايب مهارة الكتابة
اجلدول سواء كانت ىف مستوى اخلطيئة  rtقيمة  >٠،٧٤١احملسوب وهي 

 Hoمقبول و  Ha، إذا ٠،٢١٣%= ٥أو ىف مستوى اخلطيئة  ٠،٢٧٨%=١
ىف تعليم ارتفاع إلجناح مهارة الكتابة واملراد هناك يوجد التأثري من . مرفوض

ومن النتيجة . والهان جفارا ١اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية 
واملعىن %  ٥٤،٩٠أو  ٠،٥٤٩-٨١عامل التحديد هو احملسوبة، أن كبري م

املدرسة لطلبة  ىف تعليم اللغة العربيةأن تأثري ارتفاع إلجناح مهارة الكتابة 
  %. ٥٤،٩٠هو  ١الثانوية احلكومية 

فعالية استخدام "عن ) ١١١٤٩٣(من الباحثة الىت قدمها سيت جومياتون  .٢
الكتابة لدى الطالب يف الصف احلادى إستراتيجية تعليق الصورة لترقية مهارة 

 ىعشر مبدرسة مطالع اهلدى العالية اإلسالمية سوقافولوهان فوجناءواجني باط
، فعالية أوال: وأما نتائج البحث يعين. " ٢٠١٥-٢٠١٤للعام الدراسي 

جميبني يف فئة عايل جدا، % ٥استخدام استراتيجية تعليق الصورة أن ينظر 
، تعليم مهارة ثانياو. جميبني يف فئة وسط% ٣٣، و جميبني يف فئة عايل% ٦٢

جميبني يف فئة عايل، و % ٦٢جميبني يف فئة عايل جدا، % الكتابة أن ينظر 
، وبناء على حتليل الكمية من نتيجة البحث ثالثاو. جميبني يف فئة وسط% ٣٣

ة وجود التأثري اإلجيايب والقيمة الفعالية على ترقي. تدل بأنّ فروض البحث
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مبدرسة مطالع اهلدى مهارة الكتابة لدى الطالب ىف الصف احلادي عشر 
ى باستخدام إستراتيجية تعليق العالية اإلسالمية سوقافولوهان فوجناءواجني باط

 بدرجة اخلطأ F tabelالصورة مقبول يف حتليل إختبار فروض البحث حيصل 
 . Ftأكرب من  Fhواملعىن بأنّ  ٩٧،٧فهي  F hitungو  ١٠،٤فهي % ٥

إستراتيجية تعليق الصورة فعالية يف ولذلك، واستخدام . واإلحندار ذو مغزى
% ٣،٧٩والباقي % ٧،٢٠ترقية مهارة الكتابة بنظر معامل العزم احلاسم فهي 

فهي متغري يف خارج متغري الذي تبحثها % ١٠٠%) ٣،٧٩%=٧،٢٠(
 .الباحثة

عنوان األطروحة يف  مع معادلةمن بعض الدراسة السابقة أن هناك 
  Group Investigation ة باستخدام منوذج البحث اجلماعىترقية مهارات الكتاب

 ةا بالنسبة أمة دراسياختالفات على ماد ارتفاع  املبحوث مسلمه أي العلمي
ملسرحية يف املادة دروس أعلى من قدرة الطالب على الكتابة ا مهارة الكتابة

ملقالة املبحوث زلكرناين لترقية كثافة من بإشراك الطالب أما البحث ا. العربية
البحث و أما . لإلجناز األمثل التفكري النقديو وصف  كتابة مقالبفعالية يف 

ترقية لبالوسائل بياين مسلمه، فعالية إستراتيجية تعليق الصور العلمي املبحوث 
وأما هذا البحث العلمي فعالية . يف دروس العربية مهارة الكتابة مقالة

 .لترقية مهارة الكتابة يف دروس اللغة العربية إستراتيجية تعليق الصور

البحث بتكاري بنموذج الفعالية استراتيجية التعليم ايف هذا البحث باملوضوع  .٣
" ملعلّماتا"مهارة الكتابة مبدرسة  على ترقية  ”Group Investigation”اجلماعى

 م ٢٠١٧/ ٢٠١٦للعام الدراسي  "التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس ةالعالي
والباحثة تركيز املسألة على ترقية مهارة الكتابة باللغة العربية  .)"جتريبية دراسة(

استراتيجية التعليم االبتكاري بنموذج البحث و لتعرف فعاليتها   )GI(بنموذج 
" املعلمات"على ترقية مهارة الكتابة مبدرسة " Group Investigation"اجلماعى 
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تقصد هذا البحث لكي املدرسني . بقدس التابعة جلمعية ضة العلماء العالية
  .العريب اجليد والصحيح على ترقية مهارة الكتابة )GI(  منوذج التعليمبتطبيق 

  

   طار التفكريإ  .ط 
إستراتيجيات تعليم مهارة الكتابة أكثر فعالية باتباع طريقة حوارية ونقاشية 

وأثبت الواقع أن احلوار . الذي يرغب الطالب يف كتابته املوضوعيف مضمون 
واملناقشة باللغة العربية قبل إعداد املقالة العلمية والكتابة اإلنشائية ميهدان السبيل 

يمة، ألم قد سيطروا على املعلومات واملواد إىل إتقان الكتابة الصحيحة والسل
أو يسمي الباحث أحيانا اإلنشاء (واملناقشة . اإلنشائية قبل التعبري الكتايب

وهذه الطالقة . تساعدهم كثريا على حتقيق الطالقة يف مهارة الكالم) الشفوي
دهم عن تؤثر يف إمناء الشعور باالعتماد على النفس أثناء التعبري الكتايب، مما يبع

  .اخلوف من اخلطأ يف تطبيق القواعد العربية أثناء اإلنشاء
أثبت الواقع أيضا أن تنويع األنشطة والتدريبات يف التعبري الكتايب يساعد 

. الطالب على جتنب الشعور بامللل، وتشجيعهم على االبتكار يف التعبري الكتايب
صلة بنظريات اإلنشاء وإىل جانب ذلك، نزود الطالب أيضا بتدريبات إنشائية مت

الذاتية، والرسالة اإلخوانية، والرسالة الرمسية، وكتابة  السريةومتمثلة يف كتابة 
تقرير األنشطة الطالبية، وتلخيص املقالة املأخوذة من الة العلمية، ومراجعة 

وبعبارة أخرى، أن تعليم مهارة الكتابة ينبغي أن يتكامل فيه اجلنبان . الكتاب
تطبيق، مما جيعلهم جميدين مهارة الكتابة اإلنشائية بإتقان وبطالقة النظري وال

  .جيدة
  
  
 
  



٢٦ 
 

 ١ة صور
  طار التفكريإ

          
  إإإ

  
 

 فريضة البحث  .ي 
البحث سوريا براطا ان الفريضة هي االجابة املؤقنة على مسئلة قال سوماردي 

  ٣٠.و كان صديقة حيتاج إىل اختبار جترييب
كما عرفنا أن االفتراض هو البيان الذي يدل على القيم الظنية ىف املتغري أو 

الذي يبني وجود  اخلياريواالفتراض الذي نقدم الفرض  ٣١.نسبيا أو وصفياأكثر 
 ٣٢.أو وجود الفرق بني الطائفتني Yأو   Xاالرتباط وبني املتغريين 

 اإلجرائيةالفرضية  :أن فرضية البحث نوعان وهي )(Musfiqonوقال مسفقا 
)(Ha  والفرضية الصفرية)H0(.

٣٣  
 Ha)( اإلجرائيةالفرضية  .١

بتكـاري بنمـوذج   الاستراتيجية التعليم ادلت الفرضية أن هناك تأثري 
درسـة  باملمهارة الكتابة  على ترقية  ”Group Investigation”البحث اجلماعى

/ ٢٠١٦للعام الدراسي  "التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس العالية" ملعلّماتا"
  .)دراسة جتريبية(  م ٢٠١٧
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  X  متغري

 إستراتيجية التعليم اإلبتكاري

  Yمتغري 

 مهارة الكتابة



٢٧ 
 

 )H0(الفرضية الصفرية  .٢

بتكاري بنموذج الاستراتيجية التعليم ادلت الفرضية أن هناك ليس تأثري 
درسـة  باملمهارة الكتابة  على ترقية  ”Group Investigation”البحث اجلماعى

/ ٢٠١٦للعام الدراسي  "التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس عاليةلا" ملعلّماتا"
  .)دراسة جتريبية(  م ٢٠١٧

 

    


