الفصل األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
تعترب أنشطة التعليم والتعلم واحدة من أىم العمليات يف حتقيق
األىداف .وىذا يعين أن صلاح أم ال مؤسسة تعليمية يعتمد على كيفية حدوث
أنشطة التعليم والتعلم .كما ىو احلال يف عملية تعلم اللغة العربية  ،ال ديكن
فصل الشروط اليت حتدث يف تعلم اللغة العربية عن األسلوب الذي يصبح نفس
حركة التنفيذ .أعطى اخلويل وجهة نظر  ،يف ىذه احلالة أن البعد الفكري يؤثر
على السلوك الذايت الداخلي بني البشر .وىذا يعين أن حالة طريقة التعلم ترتبط
مباشرة بالسلوك أو اإلجراءات اليت تتم أثناء عملية التعلم .كيف ال ديكن فصل
النتائج احملققة عن جوانب السلوك الداخلي اليت تنطوي على عامل التعلم
ادلوجود .ويف الوقت نفسو سيكون للخطوات التشغيلية تأثري على إتقان اللغة.
ليس فقط ادلشي يف الفصول الدراسية ولكن سوف تعطي ظروف تعلم اللغة
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على وجو التحديد.
إن تنفيذ عملية التعليم والتعلم ىناك مكونان رئيسيان ومؤثران  ،ومها
ادلعلمون والتالميذ الذين ىم من موضوعات عملية التعليم والتعلم .يف تعلم اللغة
العربية  ،فإن حقيقة أن غالبية ادلعلمني يدرسون باستخدام طريقة واحدة ىي
طريقة احملاضرة .يستمع التالميذ فقط إىل شرح ادلعلم  ،تعلم اللغة العربية ليس
أيضا عقلية التالميذ وإبداعهم
رلرد تعلم مفردات  ،وقواعد  ،بل يشجع ً
ومنطقهم .لذلك  ،جيب على ادلعلم استخدام عدة طرق يف كل اجتماع ،
وطريقة واحدة ديكن استخدامها ىي طريقة إعطاء الواجبات.يف تعلم اللغة
التواصلية يعمل ادلعلم كميسر .كأفراد يعرفون اجتاه التدريس  ،يقوم ادلعلم
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بتنسيق أنشطة التالميذ .لتحقيق أىداف تعليمية زلددة  ،خاصة يف تدريس
أيضا أن يعمل كمدرس عادي :تقدمي ادلواد ،
القراءة والكتابة  ،ديكن للمدرس ً
وتوفري التدريب (ادلهام)  ،وإجراء التقييمات  ،وتقدمي ادلالحظات 6.مث يقول
ريتشارد ورودجر أن ىناك ثالثة أنواع رئيسية من ادلواد التعليمية اليت يتم
استخدامها على نطاق واسع يف تدريس اللغة التواصلية  ،أحدىا ىو مادة
التدريس إعطاء الواجبات  ،وىي ادلواد التعليمية اليت حتتوي على ألعاب وزلاكاة
3
وأنشطة تستند إىل مهام مت إعدادىا لدعم تدريس لغة التواصل.
طريقة إعطاء الواجبات ىي طريقة لعرض مادة الدرس حيث يعطي
مهاما معينة حىت يتمكن التالميذ من تنفيذ أنشطة التعلم  ،مث جيب أن
ادلعلم ً
أيضا
يتم حساهبم .ديكن للمهام اليت يقدمها ادلعلم تعميق مادة التعلم  ،وديكن ً
التحقق من ادلواد اليت مت تعلمها .ادلهام حتفز األطفال على التعلم بنشاط على
ادلستوى الفردي واجلماعي .ومع شدة إعطاء ىذه إعطاء الواجبات ديكن
4
تشكيل نظام التعلم للتالميذ.
توفر طريقة التخصيص العديد من الفوائد للتالميذ  ،ألن إعطاء
الواجبات يف األساس تتطلب إبداعهم ونشاطهم .سوف يكون التالميذ أكثر
محاسا للتعلم والتعود على ملء أوقات فراغهم مع سلتلف األنشطة اإلجيابية
ً
والبناءة .ىذه إعطاء الواجبات ديكن أن تعزز االنضباط  ،والشعور بادلسؤولية
5
واحًتام الذات لدى التالميذ.
إعطاء ادلهام أو ادلتعلقة بانضباط تعلم التالميذ الذي جيب رعايتو من
سن مبكرة .من خالل إعطاء الواجبات  ،سيواجو التالميذ حتديًا أكرب للتعلم
بشكل أكثر نشاطًا  ،حىت يتمكنوا من تقدمي إعطاء الواجبات مبزيد من اجلودة
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يف الوقت ادلناسب .من خالل االنتهاء من ادلهام أو التدريبات النوعية يف وقت
فعال  ،ستكون جتربة تعليمية بناءة ستًتاكم يف ادلراحل الالحقة لدعم تشكيل
6
عادات تعلم جيدة ومنظمة والتفكري والنزاىة على ضلو منتظم ومنتظم.
عاد ًة ما يتم استخدام أسلوب إعطاء الواجبات ادلنزلية أو مهمة هبدف
حصول التالميذ على نتائج تعليمية أفضل  ،ألن التالميذ يقومون بتمارين خالل
إعطاء الواجبات ؛ حبيث جتربة التالميذ يف تعلم شيء أكثر نزاىة .حيدث ىذا
ألن التالميذ يستكشفون مواقف أو جتارب سلتلفة  ،عندما يواجهون مشاكل
جديدة .باإلضافة إىل اكتساب ادلعرفة يف تنفيذ ىذه إعطاء الواجبات سوف
توسع وتثري معارف ومهارات التالميذ يف ادلدرسة .مع األنشطة اليت تنفذ مهام
تعلم التالميذ النشطني ؛ ويشعرون باالرتياح لتحسني التعلم  ،وتعزيز ادلبادرة
7
وجرؤىم لتحمل ادلسؤولية عن أنفسهم.
من ادلتوقع فقط إذا كان ادلعلم قد أعطى الواجبات للتالميذ  ،جيب
التحقق من اليوم التايل ما إذا كان قد مت القيام بو أم ال .مث حيتاج إىل تقييم ،
ألنو سيوفر دافعية تعلم التالميذ 4.بعد االنتهاء من تنفيذ التالميذ للدراسة أو
أيضا وف ًقا
دراستها  ،جيب عليهم إعداد تقرير (مرحلة مهمة) مت حتديد منوذجو ً
للغرض من الواجب .من قبل ادلعلم جيب أن يكون قد أعد أداة تقييم  ،لكي
يتمكن من تقييم عمل التالميذ وديكنو تقدمي صورة موضوعية جلهود التالميذ
فيما يتعلق هبذه إعطاء الواجبات  .ىذا التقييم مهم للتالميذ ألنو ديكن أن يعزز
روح التعلم بشكل أفضل ؛ وزيادة الرغبة يف التعلم 4.ال تقتصر عملية التقييم
على قياس مدى حتقيق اذلدف  ،بل تستخدم يف اختاذ القرارات.
ىاما يف تعلم كيفية تزويد
أمرا ً
يف احلياة اليومية يعد تعلم اللغة العربية ً
التالميذ للحياة الدنيوية والعالقات مع اهلل  ،وتزويد التالميذ بقدرات دتكنهم من
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التفكري بفعالية وبطريقة إبداعية يف عملية تعلم اللغة .إن عملية تعلم اللغة العربية
أساسا لتطوير النشاط التالميذي من خالل التفاعالت ادلختلفة وخربات
ىي ً
مهما ألن ادلعلم أحيانًا يركز أكثر على اجلوانب
التعلم .يصبح النشاط التالميذي ً
ادلعرفية  ،ويؤكد على التعلم الذىين حبيث يتمحور حول فهم ادلواد ادلعرفية فقط.
يدرك ادلعلم أنو أثناء التدريس  ،يضع ادلعلم نفسو كمسهل.
ىناك حاجة للغاية مهارات الكتابة يف الوقت احلاضر .تصبح ىذه ادلهارة
واحدة من تعبريات األفكار وادلشاعر واآلمال وادلثل  ،أو كل ما يعتقد أو يشعر
بو البشر.
مهاراة الكتابة مهمة جدا يف احلفاظ على ونشر العلم وتطويره .سوف
يضيع بسهولة اكتشاف يف شكل األفكار والشعر واخلرافات والقصص  ،أو
تقنيات معينة إذا مل يتم تسجيلها .حيدث ىذا بسبب الذاكرة البشرية احملدودة.
11

من الواقعية يف ادلدرسة احملمدية الثنوية زلمدية الرابعة لتحسني مهاراة
التالميذ  ،مثل الكتابة يف عملية التعلم العربية  ،يتم إعطاء التالميذ مهامهم بعد
إجراء عملية التعلم  ،وتتمثل إعطاء الواجبات يف حل األسئلة  ،وإجراء
مقاالت عربية بسيطة  ،ونسخ النص العريب .أو حفظ مفرادت .يتم تعديل
إعطاء الواجبات إىل ادلواد اليت درسها التالميذ  ،كما يوفر ادلعلم مهام إضافية
ذات كثافة منتظمة كافية لكل من السماد الذي مت تعلمو مث يعطي قيمة.
" تأثريطريقة إعطاء الواجبات ادلنزلية يف تعليم اللغة العربية على مهارةكتابة
زلمدية الرابعة بادلبانج"
التالميذ بادلدرسة الثانوية ّ

11
Ulin Nuha. Metodelogi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab. (Jogjakarta: Diva Press. 6116).
Hal.163

4

ب .أسئلة البحث
زلمدية الرابعة بادلبانج؟
 .1كيف طريقة إعطاء الواجبات ادلنزلية بادلدرسة الثانوية ّ
زلمدية الرابعة بادلبانج ؟
 .2كيف مهارة الكتابة التالميذ با دلدرسة الثانوية ّ
 .3كيف تأثريطريقة إعطاء الواجبات ادلنزلية يف تعليم اللغة العربية على مهارة
زلمدية الرابعة بادلبانج ؟
كتابة لتالميذ بادلدرسة الثانوية ّ
ج .أىداف البحث
زلمدية
 .1دلعرفة طريقة إعطاء الواجبات ادلنزلية يف للغة العربية با دلدرسة الثانوية ّ
الرابعة بادلبانج
زلمدية الرابعة بادلبانج
 .2دلعرفة مهارة كتابة لدى التالميذ با دلدرسة الثانوية ّ
 .3دلعرفة تأثري طريقة إعطاء الواجبات ادلنزلية يف تعليم اللغة العربية على مهارة
زلمدية الرابعة بادلبانج.
كتابة التالميذ بادلدرسة الثانوية ّ
د .فوائد البحث
فائدة ىذا البحث ىي:
 .1الفوئد النظرية
إلضافة البصرية العلمية كمظهر من مظاىر مشاركة ما مت جتربتو والبحث
يف قطع تعلم اللغة العربية
 .2الفوائدد التطبيقية
للمعلمني
أ.
ديكن استخدام نتائج ىذه الدراسة كمرجع الختيار األسلوب أو
التقنية الصحيحة وتقييم التعلم للمعلم سواء من حيث ادلعرفية أو
احلركية أو العاطفية يف عملية التعلم  ،وخاصة تعلم اللغة العربية.

5

للتالميذ
ب.
ومن ادلتوقع أن تقوم نتائج ىذه الدراسة بتدريب التالميذ الذين اعتادوا
على التعلم وشلارسة ادلهارات ادلختلفة يف اللغة العربية  ،وتدريب
مسؤوليات التالميذ  ،وحتسني نشاط التالميذ يف عملية التدريس
والتعلم يف اللغة العربية وحتقيق التالميذ يف مدرسة الثانوية ازلمدية
الرابعة بادلبانج.
ج .للباحثة
بالنسبة دلؤلفي ىذه الدراسة لزيادة معرفة ادلؤلف عن نتائج تطور تعلم
اللغة العربية ادلتعلقة بالنتائج العاطفية للتالميذ فهو نشاط التالميذ يف
تعلم اللغة العربية.
ه .الدراسات السابقة
 .1أطروحة كتبها عرفا تيكا ليستاين :يف دراسة أجريت يف العام ألفني وأربعة عشر
بعنوان "العالقة بني طريقة التكليف واإلصلاز التالميذي يف موضوعات اللغة
العربية يف الصف الثامن متابع الفوثية بومريخيو ونوسوبو" واليت تناقش العالقة
بني التكليف مع التحصيل العلمي .تشري نتائج ىذه الدراسة إىل وجود فرق
كبري بني التحصيل العلمي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة .ديكن
مالحظة ىذا االختالف من متوسط درجة االختبار الالحق إىل رلموعة
التجارب  42.4ورلموعة التحكم من  11.23.32ما دييز ىذا البحث عن
البحث الذي سيقوم بو ادلؤلف ىو من حيث موضوع البحث ومتغريات
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البحث .يف الدراسة على  Yادلتغري لتحديد الصحافة التعلم  ،يف حني أن
ادلؤلف ىو أكثر حتديدا  ،وىي مهارات  /قدرة التالميذ من حيث الكتابة
 .2الرسالة اليت كتبها لقمان :يف دراسة أجريت يف عام  2313بعنوان "تأثري
النشاط يف أداء الواجبات ادلنزلية ( )prعلى نتائج تعلم التالميذ يف موضوعات
الشانويّة الًتبية مدينة اإلسالمية من منطقة لبوك مجيب الفرعية
القرآن احلديث يف ادلدرسة ّ
كوانتان موديك  ،الذي يناقش حول تأثري أداء الواجبات ادلنزلية على التحصيل العلمي.
يف ىذه الدراسة تبني وجود ارتباط بنسبة  ٪3.41وبالتايل فإن  rch 3.41أكرب من

( )rاجلدول على حد سواء عند مستوى كبري من  3.225 = ٪5وعند ادلستوى
( . = 3.354٪r) 1ما دييز ىذا البحث عن البحث الذي سيقوم بو ادلؤلف
ىو من حيث األشياء وادلواد البحثية وادلتغريات ادلستخدمة .يف ىذه الدراسة
ناقش نشاط التالميذ يف حتديد ادلهام  ،بينما يناقش الباحثون طرق الًتكيز على
موضوعات القرآن  ،بينما يركز ادلؤلفون على موضوعات اللغة العربية.
 .3أطروحة كتبها أزواريت :يف دراسة أجريت يف  2313/2312بعنوان "تأثري
أساليب التخصيص ودوافع التعلم على سلرجات التعلم للمحاسبة لطالب
الصف احلادي عشر من  "IPSواليت تناقش تأثري أساليب التخصيص ودوافع التعلم على
سلرجات التعلم .يف ىذه الدراسة  ،كان احلساب ىو  ftabel 3..2 >44.32ولكن
ىناك تأثري إجيايب وىام بني تعيني ادلهام ضلو نتائج التعلم احملاسبية F .عدد >53.12

جدول  f 3..2مث ىناك تأثري إجيايب كبري من التحفيز تعلم التالميذ على نتائج
التعلم احملاسبة ادلتبقية  ،مث  fعدد  f tabel >34.14ل  3.32مث ىناك
تأثري إجيايب كبري لطرق االحالة والدافع تعلم عن نتائج التعلم احملاسبة .ما دييز
ىذا البحث ىو أنو من حيث ادلوضوعات يف ىذه الدراسة  ،فإن ادلوضوع ىو
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التالميذ  ipsيف حني أن ما سيدرسو الباحث ىو يف تعلم اللغة العربية.
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