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 الفصل اآلول
 اإلطار العام

  مقدمة.أ

و احلياة التعليمية هي يف األساس تفاعل أو  علمالتعليم هو شيء ضار جدا يف الت
جنبا إىل جنب مع تطور عصر متزايد . ميذ يف الوضع التعليميعالقة متبادلة بني املعلم و التال

حتقيق التقدم يف احلياة إذا كان عدم ميكن . مث أصبح العلم و التكنولوجيا بسرعة متزايدة, التقدم
كما قال حممد نور شام أنه يبدو أن , إتقان العلم و التكنولوجيا ضروريا لتحسني جودة التعليم

اجملتمع املتقدم بسبب التعليم املقدم و التعليم ألنه . العالقات اجملتمعية مع التعليم مرتابطة للغاية
  .موجود يف اجملتمعات املتقدمة كذلك

فإن عملية التعليم اجليدة هي , ولذلك .نسانإلتعليم هو أبسط شيء يف حياة اال
 .ميذ و املعلم يف مؤسسة تعليمية تدار باحرتافبطبيعة احلال عالقة متبادلة بني التال

املعلم هو أحد املكونات البشرية يف عملية التعليم الىت تشارك يف اجلهود الرامية إىل 
فان املعلم هو أحد العناصر يف جمال , لذلك. تملة يف جمال التنميةتشكيل املوارد البشرية احمل

وفقا ملطالب جمتمع متزايد , التعليم الذي جيب أن يلعب دورا نشطا ويأخذ منصبه كمحرتف
ميذ إىل ميكن القول بشكل خاص أن املعلم يتحمل يف كل حالة مسؤولية عن نقل تال. التطور

ال يكون املعلم جمرد معلم يقوم , طارإليف هذا ا. معنيمعدل إستحقاق معني أو معدل نضج 
ضافة إىل املعلم يقدم التوجيه إلولكن أيضا كمعلم يقوم باجراء نقل القيمة با, بنقل املعرفة
  .ميميذ يف التعلويوجه التال
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وجيب أن يكون , املعلم هو أحد املكونات املهمة يف عملية التعليم و التعلم, التعليميف 
أساليب التدريس نفسها . أحد منها هو أساليب التدريس, أيضا مهارة يف التدريسلدى املعلم 

تتضمن أساليب التدريس املعلم   .وأفعال يف عملية التعليم سلوكميكن أن يكون يف شكل 
ومظهر املعلم عند تدريس شخصية املعلم , جوانب من تعبري املعلم يف الفصل الدراسي

أما أساليب . ا املعلم عند التدريس يف الفصل الدراسيوانعكاس األساليب الىت يستخدمه
أساليب . التدريس هي شكل من أشكال أداء املعلم عند تدريس كل املناهج الدراسية والنفسية

يف حني أن . تدريس املصممة خصيصا لغرض و طبيعة مواضيع معينة  التدريس املناهج هي
دارة الصفوف و تقييم إلميذ لتحفيز التال أساليب التدريس النفسية هي تدريس املعلم املصممة

  .نتائج التعلم

تطلب , يف بيئة املهام. املعلم يف هذه احلالة مهم جدا دروه يف عملية التعليم و التعلم
قبل أن حيدد املعلم . من املعلم اختيار عدد من املهارات املتعلقة باملهام اليت تتم تنفيذها

تتعني على املعلم أوال , ات التقييم اليت سيتم استخدامهااسرتاتيجية التعليم و أساليب و تقني
ميذ خمتلفة و ليست بالضرورة هذا ألن خصائص كل تال  .ميذ جيدافهم خصائص التال

جيب عليها فهم خصائص كل , حىت ميكن املعلم من تنفيذ التعليم بشكل جيد.متشاهبة
 .ميذتال

ميذ فصل الدراسي سلوك التالوسلوكية يف ال, سلوكو , ميذيوضح تنوع خصائص التال 
و اإلختالفات يف االستجابات لتكون أكثر وضوحا عندما يكون  املعلم تصبح مدريس يف 

ميذ الفردية الىت ميذ هي جوانب أو صفات التالالكالم عن خصائص التال. الفصل الدراسي
والقدرات , مهارة التفكري, وأساليب التعلم, والدفع للتعلم, سلوكوال, تتكون من االهتمامات
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تعلم  سلوكميذ مرتبطة ارتباطا وثيقا مبميكن فهم أن خصائص التال  .األولية الىت متتلكها
. ميذ يف عملية التعلمالتعلم هي حيدى عناصر أو خصائص التال سلوكألن , ميذ بأنفسهمالتال

 كسلو حىت يظهر , وبعض ال يهتم بوجود املعلم, ميذ سلوكا مقارنا للمعلمستعرض بعض التال
 .ميذوميكن أن حتدث بسبب جمموعة متنوعة من مواقف التال, ميذ يف الفصل الدراسيالتال

ميذ هو أعراض داخلية هلا بعد فعال يف شكل نزعة للتفاعل أو االستجابة التال سلوك
بطريقة ثابتة نسبيًا جتاه كائنات األشخاص والسلع وما إىل ذلك , إجياباً ( استجابة العصبية)

  .وسلباً 

ميذ لدى التال. ميذ لديهّن إختالفة أساسية بسيطة جيب النظر فيهن يف التعلمتالكل 
لديهن نقاط القوة , ميذ لديهن فرق فريدكل تال. مشاعر ختتلف وغالبا ما تظهر سلوكا غريبا

جتعل , خلفية اجتماعية واقتصادية وبيئية, خلفية ألسرة. وإلهتمامات و خماوف, والضعف
  .والكفاءة, والذكاء, بداعإلوا, ل نشاطخمتلفة يف ك ميذالتال

تعترب مهارة الكالم . جينب يتقن هي مهارات الكالم ميذيف تعليم اللغة العربية أن التال
مهارة باللغة األمهية يف تعليم اللغة العربية , ألن الكالم هو تطبيقي يف اللغة وهو اهلدف األول 

وتلقي املعلومات والنهوض باحلياة يف مهارة الكالم مهمة يف إعطاء , لشخص يتعلم اللغة
تعتمد هذه مهارة على الثقة العالية يف الكالم بشكل طبيعي وبأمانة . مواجهة العامل احلديث

وصدق ومسؤولية من خالل القضاء على املشاكل النفسية باإلضافة إىل اخلجل والنقص والتوتر 
يف مهارة الكالم للحصول على  هذا فقط , جيب أن يُنظر إليه  .ووزن اللسان وما إىل ذلك
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أقصى النتائج , وهي قدرة املعلم والطريقة اليت تستخدمها , ألن هذين العاملني هلما هيمنة 
أما مهارة الكالم هي قدرة على التعبري عن أصوات التعبري أو   .مهارة الكالم الناجحة

مبعىن . ر لشريك كالمالكلمات للتعبري عن األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاع
أوسع , الكالم هو نظام من اإلشارات اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا من 

   .العضالت يف جسم اإلنسان لنقل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم

وبناًء على الوصف أعاله , ميكن االستنتاج أن مهارة الكالم هي أنشطة مرتبقة مبهارة 
. ية , وهو مزيج من عمل الدماغ وعمل العضالت الذي يتم حتقيقه يف أي نشاطاحلرك ميذالتال

 .مهارة نفسها ليست جمرد أنشطة حركية ولكن أيضا الوظائف العقلية اليت هي املعرفية

وفًقا لـونكل فإن مفتاح جناح املعلم ال يقع يف إتقان الكثري من املهارة العملية , ولكن 
 خدام املهارة اليت ميتلكها , وفًقا حلالة وأوضاع الفصل الدراسي وبقدر أكرب يف قدرة على است

سوف تؤثر    .أساليب التدريس اخلاص باملعلم , وذلك للحصول على نتائج تعليمية جيدة
للنمط املستخدم يف  ميذأساليب التدريس للمعلم على جو التعلم والتعليم املتعلق بقبول التال

تماما باملشاركة يف الدروس  إذا كانت سعداء بأنشطة التعليم أكثر اه ميذستكون التال. التعلم
 .اليت تتم تنفيذها

واحد منها هي . لذا يف تعليم اللغة العربية , فإن املهارة اليت ميتلكها املعلم مهمة للغاية
يف عملية  ميذلتالرة الكالم مهارة املعلم يف أساليب التدريس أو التدريس ألهنا ستؤثر على مها

جتاه تعليم اللغة العربية بشكل إجيايب على طريقة التعلم حبيث  ميذتؤثر موقف التال. مالتعلي
ث باللغة أكثر نشاطًا يف التعلم ويف النهاية فإن إمكانية القدرة على التحد ميذتكون التال

 .ميذلتالالعربية هي أيًضا أفضل 
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وفقا لسومييت . بأساليب التدريس للمعلم ميذلتالت اللغوية يتم دعم إحدى املهارا
. ميذبأساليب التدريس هي منط عام للتفاعل بني املعلم أو احملتوى أو املواد التعليم و التال

وغالبا ما يشار إىل أساليب التدريس على أهنا تباين يف التدريس اليت يقوم هبا املعلم و الىت 
   .هتدف إىل التغلب على التشبع يف عملية التعليم

املعلم خيلقها املعلم  يعلم , لذا فإن أنشطة التعليم و التعلم هي شرط يتم إنشاؤها عمدا
ولد مزيج من هذين البشر التفاعل التثقيفي . املعلم الذي يعلم و املتعلم تعلم. ميذالتال

يتم لعب مجيع مكونات التدريس على النحو األمثل من أجل حتقيق . باستخدام املواد كوسيلة
   .األهداف احملددة قبل تنفيذ التدريس
تفاقية إلسالمية اإلباحثة يف املدرسة العالية احلكومية ا توفقا للمالحظة الىت أجرا

 .الصف العاشر ميذيف تال     نوفمرب    إندراليا يف منطقة الشرق األوسط يف تاريخ 
اللغة العربية يف بيئة املهجع على ممارسة  التالميذحيث يرى الباحثون يف البيئة الداخلية أن قدرة 
أثناء عملية التعلم يف املدرسة , ال تزال قدرة  .نشطة للغاية وجيدة يف ممارسة اللغة كل يوم

تعليم اللغة العربية الذي  :على ممارسة اللغة العربية منخفضة بسبب عدة عوامل منها التالميذ
رتيبة أو ما زال يستخدم طريقة يقوم به املعلم موجه حنو نقل املعرفة فقط بواسطة طرق 

وهي التعليم املتمحور حول املعلم , الدروس املستخدمة تتقيد مبنظور التعليم التقليدي, احملاضرة
, مجع املواد فقط من الكتب املدرسية, كائنات سلبية جيب ملؤها باملعلومات  ميذو جعل التال

 سلوكعلى العوامل أدى إىل ال   .قةستخدام أساليب التدريس أو طريإلواملعلمني أقل تنوعا يف ا
. كساىل وتشعر بالتشبع يف أنشطة الكالم  ميذتصبح التال. أقل إجيابية جتاه تعليم اللغة العربية

تواجهن  ميذألن الكالم يكون حمدودا جدا ألن التال ميذهذه سيكون هلا تأثري على مهارة التال
ا حتسني مهارة اللغة العربية لدى وهذا يتطلب اهتمام املعلم بعدة عوامل ميكنه. صعوبات
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باستخدام اسرتاتيجيات التعلم , وتشمل هذه العوامل صياغة األهداف. يف التعلم ميذالتال
, ميذوالتعرف على قدر التال, وتنفيذ برامج التعليم, أو األساليب, أو النماذج, املناسبة

 .واستخدام وسائل التعليم

جيب أن يكون هناك جمموعة متنوعة , التعليملذلك جتادل الباحثة هنا بأن يف عملية 
على  ميذيف التعلم من قدرة التال ميذالتالسلوك من أساليب التدريس حبيث تكون معرفة 

 .ميكن مساعدة عملية التعليم من خالل املعرفة, حبيث. الكالم

بين  عالقة"استنادًا إىل وصف خلفية البحث أعاله , هتتم الباحثة بإجراء حبث حول 
في المدرسة  الصف العاشر الكالمبمهارة  ميذالتال سلوكو  اساليب التدريس للمعلم

 ". العالية الحكومية اإلتفاقية إندراليا

 سئلة البحث                                                              أ.ب
الصف العاشر يف املدرسة العالية  ميذمبهارة الكالم للتال تدريس ملعلمكيف أساليب .  ۱

 تفاقية اندراليا ؟إلاحلكومية  ا
تفاقية إلمبهارة الكالم الصف العاشر يف املدرسة العالية احلكومية  ا ميذتالال سلوككيف .  

 اندراليا ؟
مبهارة الكالم الصف العاشر يف املدرسة  ميذتالال سلوكتدريس و كيف عالقة بني أساليب .  

 تفاقية إندراليا ؟إلة االعالية احلكومي
 

 أهداف البحث. ج
الصف العاشر يف املدرسة العالية  ميذمبهارة الكالم للتال تدريس ملعلمملعرفة أساليب .  ۱

 تفاقية اندراليا إلاحلكومية  ا



  
 

تفاقية إلمبهارة الكالم الصف العاشر يف املدرسة العالية احلكومية  ا ميذتالال سلوكملعرفة .  
 اندراليا 

مبهارة الكالم الصف العاشر يف املدرسة  ميذتالال سلوكتدريس و ملعرفة عالقة بني أساليب .  
 .      تفاقية إندرالياإلالعالية احلكومية ا

 أهمية البحث. د
العملية هي مسامهة نتائج  أمهية .هذا البحث إىل قسمني , عملية ونظرية تنقسم أمهية

يف حني أن الفائدة النظرية هي مسامهة نتائج . التعليمالبحث اليت متكن إعطاؤها مباشرة إىل 
 .البحث يف تقدم وتطوير العلوم وفقا للمجال األكادميي قيد الدراسة

 :من املتوقع أن تكون الطبيعة العملية هلذه الدراسة مفيدة يف
 ميذتاللل( ۱

أكثر نشاطًا وأكثر إثارة مرة أخرى يف عملية  ميذتالمن املتوقع أن جيعل هذا البحث ال
 . ميذتالتعليم اللغة العربية ومتكن أن حتسن مهارات الكالم لدى ال

 ملعلمي الدراسة ( ٢ 

من املتوقع أن يعطي هذا البحث خربة باإلضافة إىل التقييم يف عملية تعلم اللغة 
التدريس والتعلم  العربية للمدرسني , خصوًصا كشخصية تقوم بدور هام يف أنشطة

 .                                     العربية ميذتالوحتسني قدرة ال

 للمدرسة(  

. ميذتالمن املتوقع أن يكون هذا البحث مبثابة تقييم يف حتسني مهارات اللغة العربية  ل
 .                                                                          و أن يتقدم تعلم اللغة العربية ميذتالحبيث يتوقع أن تتحسن مهارات اللغة العربية لدى ال



  
 

يف حني من املتوقع أن يضيف البحث النظري خربات ومعارف جديدة يف عامل تعليم 
هتمام بتعلم حنو اال ميذتالاللغة العربية , وهي حول العالقة اساليب التدريس املعلم واجتاهات ال

 .اللغة العربية ميذتال

 الدراسات السابقة. ه
سييت نور طوسيكال ختصص يف تعليم اللغة العربية   بكلية علوم الرتبية  ميذتالأواًل , كتبتها ال .1

بعنوان تأثري   ۱ ۲واجلامعة اإلسالمية احلكومية يف جامعة سنن كاليجاغا يف يوجياكارتا سنة 
 G ,F) ميذ التعليمية للفئةأساليب التدريس للمدرس يف اللغة العربية مع مراعاة اهتمامات التال

,E X )  هتدف هذه الرسالة إىل حتديد مدى    . ۱ ۲/ ۱ ۲ سنة الدرس  يوجياكارتا
ومعرفة عدم وجود تأثري   بتعلم اللغة العربية يف مدرسة نيغري يوغياكارتا  ميذاهتمام التال

 ميذوأظهرت النتائج أن اهتمام التال .التعليمية ميذألساليب تدريس املعلم على اهتمامات التال
ميكن أن يقال مرتفعا مبا فيه الكفاية , وهذا ميكن أن   يوجياكرتا  العالية احلكوميةيف مدرسة 
يف نطاق     ,  وفا من خالل نتائج االستجابات اليت تعطيها املؤلف مبعدل يكون معر 

باإلضافة إىل ذلك , هناك  .كاجنكوبان باإلشارة إىل جدول النقاط بناء على القيم املوجودة
الذي يتعلم مدرسة  ميذتأثري كبري بني أساليب التدريس ملدرسي اللغة العربية ملصلحة التال

سييت نور طوسيكال حول تأثري  تنتمي معادلة األطروحة إىل األخت . نيغري يوغياكارتا 
يف حني أن  .ميذ التعليميةأساليب التدريس للمعلم يف مواد اللغة العربية على اهتمامات التال

ميذ جتاه اهتمام تعلم حمور أحباث املؤلف هو العالقة بني أساليب التدريس و موقف التال
 .ميذ العربالتال
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 MA NU  يف ميذأساليب تعلم املعلم يف حتقيق راحة التعّلم لدى التال"سالة بعنوان ثانياً , الر  . 

Nurul Ulum Jekulo Kudus   مفتاح اجلنة وقد خلص عمل   ".    -    يف 
يف تتعلق  ميذعلى نتائج حبثها إىل أن أساليب التعليم الشامل للمدرس بناًء على راحة التال

على الرغم من وجود أوجه قصور , إال أنه شائع يف . ةترتيبات مناسبة الفصول الدراسي
 .قد مت تنفيذها  MA Nurul Ulum ..املدارس اخلاصة

من البحث أعاله , هناك اختالفات يف البحث الذي أجراه املؤلف , ألن املؤلف هنا         
 يركز على إدارة الفصول الدراسية بشكل أفضل , وبالتحديد من خالل إسرتاتيجية تدريس
املعلم باستخدام أساليب تدريس كالسيكي , والذي وفقا ملصمم يستطيع أساليب التدريس 
هذا أن يتغلب على الصفوف اليت يصعب السيطرة عليها , ألن املعلم هنا يلعب دورًا كقيادة 

أن يطيعة كل أوامر املعلم , حبيث يتطلب هذا النمط من التدريس معلم حمرتفني يف  ميذلتال
 .يث ميكن حتقيق عملية التعلم لتكون أكثر فعالية وكفاءةحب. جماالهتم
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 هيكل البحث . و

اإلطار العام حيتوى على املقدمة, و اسئلة البحث, و أهداف :  الفصل األول

 .البحث, و امهية البحث, و الدراسات السابقة, و هيكل البحث

ومهارة  التالميذ سلوك, نظرية مؤسسة على العالقة أساليب التدريس: الفصل الثاين 
 .الكالم

نظرة عامة حول البحوث اليت هي يف املدرسة العالية احلكمية   :  الفصل الثالث
االتفقية اندرليا , يقف التاريخ, بعثة الرؤية واهلدف, والدولة 

 .املعلمني,, فضال عن البنية التحتية التعليمية
بني أساليب التدريس للمعلم حيتوي على نتائج اختبار االرتباط : الفصل الرابع 

 .واجتاهات التالميذ حنو مهارة اللغة العربية
 .حيتوي على استنتاجات واقرتاحات:  الفصل اخلامس

  
 

 

 

 

 

 

 


