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 انيالباب الث  

 اتالنظري

 

 الوصفيات والنظريات والمفاهم أ.

 طريقة تدريس اللغة العربية .1

 تعريف طريقة تدريس اللغة العربية أ.

 املدرسةن قبة  ةة  املسةتددةة التقنيةة أو والنهج األسلوب ىي التدريس طريقة 

ب ريقةةة وضةةةيحة  وضةةعته  الةةي أىةةةدال التةةدريس لتحقيةة  التةةدريس عمليةةة أنشةة ة يف

 الدراسةية  املن ىج يف الضعف نق ط غ يي أن يداجل سلوباأل ديك و . وكف ءة فع ليةو 

 يف املةدر  دقةة ةة  هأكثةر  التدريس عملية وجن ح الكتب  وصعوبة املتعلمن  ضعفو 

1املستددةة التدريس أس ليب اختي ر
 

التةةةدريس ىةةةي ا  ةةةوات  طريقةةةة Acep Hermawanعنةةةد أسةةةيف ى ةةةة وان  

ت املوجةةةةةودة يف ةةةةةةدخ  ةعةةةةةن. ك نةةةةة  يف ىةةةةة ه املر لةةةةةة الع ةةةةةةة عةةةةة  ت بيةةةةة  الن ريةةةةة 

ا يةةة رات عةةة  املهةةة رات ا  صةةةة الةةةة سةةةتعلمه  واملةةة دة الةةةة سةةةتلق ى  وكيةةةف ترتيبهةةة . 

ة هةورا يف ىنةة   أن ال ريقةةة أكثةةر الت بيقةةي ةة  املةةدخ   ألن ال ريقةةة قةةد دخلةة  ا  
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2املر لةةةة الت بيقيةةةة يف امليةةةدان.
قةةةة ىةةةي التد ةةةي  وعنةةةد أ.د. أرىةةة ر أرلةةة د  ال ري  

الش ة  املتعل  بتقدمي املواد اللغوية  ةن مة  ليس ىن ك اجلةءء املتعة رب بة جلءء األخةر 

 3وكلو ةؤسس ب ملدخ  املدت ر. وك ن  طبيعيتو إجرائية. 

للتةدريس طريقةة ديكة  تعريفهةة  تربوية  بسرة  أيسةر السةةب  للةتعل، و التعلةي،  ف ةةي  

ريقةةة جيةةدة ةةةة أسةةفرت عةة  جنةة ح املةةدر  أي  ةةةنهج ةةة  ةنةة ىج الدراسةةة ت ةةب  ال 

 4ىف عملية التدريس  و تعل، التالةي  بسيسر السب  وأكثرى  اقت  دا.

إن أمهيةة طريقةة التةدريس  ت كةء ىف كيفيةةة اسةتغالل اتةوب املة دة بشةك  ديكةة   

التالةي  ةة  الوصةول إ  افةدل الة ي ترةةه إليةو يف دراسةة ةة دة ةة  املةواد  وواجةب 

س ةة  تلميةة ه  ةةة   يةة  املسةةتوب الةة ب وصةة  إليةةو  اةة و  أن ي ةة  بةةو املةةدر  أن ي

 5إ  افدل املنشود

 طرق التدريس أنواع ب.

  لةةأ أن طةةرق الةة يس كثةة ة  وخي رىةة  ةهمةةة عنةةد املدرسةةن لتحقةةي عمليةةة  

التدريس جيدة  ب ريقة صحيحة ترجي ان جتع  عملية التةدريس تتعةة وتنة ل النتي ةة 

ال ةةرق ل ةةحيحة للتعلةةي،  تةةوفر الوقةة   واجلهةةد  فيةةءداد ا نتفةة ع الدراسةةية جيةةدة.  و 

بسيةة م اايةة ة وإلةةا اكنسةة ن كثةة ا يف الةةءة  القليةة   وت ةةب   ي تةةو ةضةة عفة الفوائةةد  
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يف ىة ا  6ع يمة األجر. ى ا إ  ة يف اتب ع طرق التعلي، ة  الن  م وإجة د التةدريس.

 بعضه  فحسب  وىي:البح    يقدم الب    مجيع طرق التدريس ولك  

 ال ريقة اكلق ئية: .1

وىي ال ريقة الة يكون فيه  صوت املدر  ىةو املسةموع أكثةر ةة  غة ه  

عندة  يلقةه ااقة ئ  أو يسةردى   وزتة ر ال ريقةة اكلق ئيةة بسرة  تن سةب األطفة ل 

ال ةةةةةةةغ ر جةةةةةةةدا الةةةةةةة ي   ديكةةةةةةةنه، الكت بةةةةةةةة أو ا طةةةةةةةالع. وىةةةةةةةي تن سةةةةةةةبه، يف 

ص  أو وصةةف بعةةش املشةة ىدات  أو لةةرح بعةةش ةوضةوع ت ةثةة : سةةرد الق ةة

ااةةةوادث. ولكةةة  يتوقةةةف جنةةة ح ىةةة ه ال ريقةةةة ةعهةةة، علةةةه طريقةةةة إلقةةة ء املةةةدر  

 وامل دة الة خيت رى  لإللق ء.

وديت ر اكلق ء اجليد بتسث  املدر  نفسو ةة   ية   رك تةو وصةوتو. وىة ا  

د املةدر  علةه يس عه انتب ه ال غ ر والكب ر عله السواء  وىة ه ال ريقةة تسة ع

أن يتنة ول املةة دة ية  ي ائةةي لةو  فةةال يتقيةد  رفيةةة كتة ب ةةة   فيمكنةو أن ي يةة  أو 

خيت ةةةر  أو يضةةةيف  ك ىةةةي زكنةةةو ةةةة  أن يتنةةة ول أجةةةءاء كثةةة ة  ولةةة لأ يل ةةة ء 

إليهةةةة  الكثةةةة  ةةةةة  املبتةةةةدئن ىف التةةةةدريس لكةةةةي يع ةةةةوا كةةةة  ةةةةة   ضةةةةروه  ولكةةةة  

اسةةتعم ل التفكةة   في ةةدر ب ملةةدر   اسةةتدداةه  و ةةدى  يةةدعو إ، امللةة   وعةةدم
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أن ديءجه  بغ ى    ة يتدلة  اكلفة ء لةيم  ةة  ااةوار واملن قشةة واألسة لة الةة 

 7جتدد النش ط  وتبع  عله إعم ل الفكر.

 ال ريقة القي سية .2

ةةةة  املسةةةل، بةةةو أن التلميةةة  إلةةةب أن يةةةدر  قةةةوانن و قةةة ئ  ع ةةةةة  كةةةسن  

يقيس عليه  بسةثلةة تؤيةد ىة ه ااقيقةة   تع ه لو ق عدة ة ردة  أو  قيقة ع ةة

أو الق عةةةدة امل ةةةردة  وتن ةةة  رةةة   وىةةةي طريقةةةة لةةة ئعة يف كتةةةب النحةةةو العةةةر   

بسرة  جةءء  –ةةثال  –وك ن  ةتبعة أيضة  يف كتةب اجلغرافية   ية  تعةرل اجلءيةرة 

ة  س   األرب حيي  بو امل ء ة  مجيع اجله ت ةث  جءيرة ةدغشقر  ويقةيس 

 ة  األةثلة الة ين ب  عليه  ى ا التعريف.املتعل، الكث  

وزت ر ى ه ال ريقةة بسةهولته   ألرة    جتة ج  إ،  هةود  عقلةي ع ةي،   

واستدداةه  يف ةر لة التعلي، اكبةدائي غة  ةن سةب لق ةور تفكة  األطفة ل يف 

الن  يةةةة القي سةةةية  والواجةةةب علةةةه املةةةدر  أن يشةةةرك التالةيةةة  إلةةةراك  فعليةةةة يف 

وقةد تبةدو ىةة ه ال ريقةة ألول وىلةة أرة  أفضةة  ةة  ال ريقةة اكسةةتنب طية الةدر   

الةةةةةة تةةةةةتلدص يف تءويةةةةةد التالةيةةةةة  ب ملعلوةةةةةة ت ك تةةةةة كه، ليسةةةةةتنت وا القةةةةةوانن 

بسنفسةةةه،  وقةةةد ثبةةة  ب لت ربةةةة أن ال ريقةةةة الةةةة يسةةةلكه  التلميةةة  للوصةةةول إ، 

8الق نون بنفسو يكون ف  أثر ى م يف إداراكو.
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8
  8

  33 - 32املرجع الس ب    
 



5 
 

5 
 

 ستقرائية:ال ريقة اك .3

زتةةة ر ىةةة ه ال ريقةةةة بعةةةرب األةثلةةةة أو النمةةة حج علةةةه التالةيةةة  لةةةتفحص  

وتقة رن ك تسةتنب  الق عةةدة  أو بعبة رة ،ت ةرة  إن ىةة ه ال ريقةة تسة عد التلميةة  

علةةه اكنتقةة ل ةةة  اجلءئيةة ت إ  القضةة ي  لكليةةة. فلةةو زكةة  التلميةة  ةةة  دراسةةة 

ةعةةةدن ةنهةةة  يتمةةةدد  ف ننةةة  عةةةدة ةعةةة ت تعرضةةة  اةةةرارة لةةةديدة  ووجةةةد أن كةةة  

سةةةول نةةةرب أن ىةةة ا التلميةةة  يسةةةتدلص لنفسةةةو ةةةة  ىةةة ه ااةةة  ت ق نونةةة  ع ةةةة  

يةةؤثر فيةةو تةةسث ا ةةة  كةة ن ديكةة  أن حيةةدث لةةو ف ن كةةو يسةةتدلص بنفسةةو ةةة  نرةةةه 

 إليو.

 القي   واكستقراء:

يف القيةة   ينتقةة  العقةة  ةةة  العةة م إ  ا ةة ت  أةةة  يف اكسةةتقراء فينتقةة   

إ، العة م. يف القية   نبسة  الق عةدة للتلمية   ك نسةتعرب األةثلةة  ةة  ا ة ت 

 أة  يف اكستقراء فنبس  األةثلة  ك نبح  ع  الق نون.

والواقةةةع أننةةة  يف   جةةةة إ، اكسةةةتقراء ةةةة  جهةةةة  وإ، القيةةة   ةةةة  جهةةةة  

أخةةةرب فعنةةةد التعةةةرب ملوضةةةوع جديةةةد إلةةةب أن يقةةةوم اكسةةةتقراء ب لةةةدور األول  

بح  املعلوةةةة ت ةتةةةوفرة  وجةةةدن  إن القيةةة   ةفيةةةد يف ةراجةةةع  ةةةة تقةةةدةن  وأصةةة

املعلوةةةة ت السةةة بقة وترتيبهةةة . ف كسةةةتقراء طريقةةةة اكتشةةة ل املعلوةةةة ت  والقيةةة   

 9طريقة  فظ ى ه املعلوة ت وترتيبه .
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  تةةوري  1لل ريقةةة اكسةةتقرائية إةتيةة رات وعيةةوبت وةةة  إةتي را ةة  ىةةي :  

  تبةةدأ ةة  ةة دة سةهلة وبسةي ة واةةددة 2ربيةة املةتعل، يف عمليةة تةدريس اللغةة الع

  تةدريب العقة  ليكةون نقةدي  وجليلية  واسةتد لي . وةة  3إ، ة دة  ردة وع ةةة 

  زية  إ، جت ىة  اللغةة املعي ريةة الن ريةة  2  جت ج إ، وق  كثة  1عيور  ىي: 

10  قواعد اللغة ا  ضعة ادودة جدا.3
 

 ال ريقة املب لرة .4

. العربية اللغة تدريس طرق ة  ال ريقة إ دب ىي لرةب امل ال ريقة 

 ر  الفرد تعل، الي ال ريقة ةع تتم ث  الث نية اللغة تعلي، ر  تت، ب لرةامل ال ريقة

 يتعل،  األو  اللغة لتعلي، لش ثلة صورة العربية اللغة تعل، 11لغتو األو .

 أمس ء ة  عليه  ي ل  وة  األلي ءبن  ب لرةامل الرب  طري  ع  اللغة التالةي 

 .سمهوامل اكس، بن أي

 تع ة  ك ن  الي مجةوال   النحو ل ريقة فع  كرد ال ريقة  هى ظهرت 

 دعوات ظهرت ولقد .ااي ة ة  ختلو ز ة  ةيتة  ك ئن ت ك ن  لو كم  اللغ ت

 فع لة ةشوقة  ية األجنبية اللغ ت تعلي، إلع  تن دب. 1851 سنة ةن  ك ة

 ولقد .األجنبية اللغ ت تعلي، طرق يف ج ريةبتغي ات  الدعوات  هى وط لب 

 ة  األجنبية اللغ ت تدريس طرق ة  ،تلفة ل رق أمسدة الدعوات  هى اخت ت

                                                           
10 Munir, Perencanaan Sistem...,114 

11
  (1986 ةكة الدكرةة: ج ةعة ام القرب) بلغ ت أخرب اجلءء األول للن طقنالدرجع يف تعلي، اللغة العربية رلدب أمحد طعيمة    

361 
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    النفسية وال ريقةNatural method  ال بعية ال ريقة :األمس ء ى ه

Psychological method  ال وتية وال ريقة  Phonetic Metod إ  .. .اخل 

 .12املب لرةة ال ريق اس، ك ن فقد أسرع ب ورة انتشر ال ي امل  ل  أن

 طريقة القواعد وال مجة .5

ن ال ريقةةةةة ىةةةةي الوسةةةةيلة املسةةةةتددةة للمعللةةةة، كلقةةةة ء املةةةة دة الدراسةةةةة ا  إ 

التالةي . ل لأ بعد فكر املعل، املة دة الدراسةية فينبغةه ان يفكةر طريقةة تعليمهة  

ل التالةيةةةة .  بةةةةد للمعلةةةة، ان يفكةةةةر خةةةة  ال ريقةةةةة ا  التالةيةةةة . ب ىتمةةةة م ا ةةةةوا

 بةةد للمعلةة، ان يسةةت يع  13ل كيةةب املةة دة الدراسةةية وإلعلةةو ك لسالسةة  املت ةة .

اكخت ر والتوافي  وت بي  طريق ت تعلي، امل دة الدراسةية الةة تن سةب ب اة  ت. 

 ة.أكثر الن  ح يف التعلي، يعةنل ب خت ر امل دة واستعم ل ال ريق ت الت ة

ك ن  ال ريق ت املستعملة يف تعلي، اللغة العربية  ا دى  طريقة القواعةد  

وال مجة. العلم ء واألحكي ء ىف تعلي، اللغة األجنبيةة تة كر ىة ه ال ريقةة السةلفية. 

حلأ الت ك  يتعل  ب ورة عكسةية علةه طريقة ت تعلةي، اللغةة ىف الع ةر اليونة ن 

 14والالتن.

ائةةة  تةةةدريس اللغةةة ت األجنبيةةةة  يةةة  يرجةةةع وىةةة ه ال ريقةةةة تعةةةد أقةةةدم طر  

ت رخيهةةة  إ  القةةةرون امل ضةةةية. وىةةةي  قيقةةةة   تنبةةةو علةةةه فكةةةرة لغويةةةة أو تربويةةةة 

                                                           
12

 359   ...الدرجع  أمحد رلدي 
13

 Muhammad Abu Bakar. Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab. (Surabaya: Usaha Nasional, 

1981) Hlm. 8 
14

 Djago Tarigan, Teknik Ketrampilan berbahasa. (Bandung: Angkasa, 1986) Hlm.   
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ةعينةةةةة كمةةةة    تسةةةةتند إ  ن ريةةةةة ةعينةةةةة  وإلةةةة  ترجةةةةع جةةةة ورى  إ  تعلةةةةي، اللغةةةةة 

الالتينية واليون نية ال ي ك ن يتمحور  ول تعلةي، القواعةد اللغويةة وال مجةة. وقةد 

نَّف  العلمةة ء ىةة ه ال ريقةةة ةةة  ضةةم  طرائةة  املةةدار  القدديةةة لتعلةةي، اللغةة ت ص ةة

األجنبيةةة الةةي   تةةءال سةة ئدة ا سةةتددام  ةةة اتن يف ةنةة ط  ،تلفةةة ةةة  العةة ف  

خةةة   -وإندونيسةةةي  وىةةةي  تمةةةع ىةةة ه الدراسةةةة 15رغةةة، قةةةدةه  وفشةةة  أسةةة ليبه .

 16علةةةي، اللغةةةة العربيةةةة ةثةةة ل للةةةدول الةةةي لةةة ع فيهةةة  اسةةةتددام ىةةة ه ال ريقةةةة يف ت

 األةر ال ي يءيد أمهية تن ول ى ه ال ريقة يف ى ه الدراسة.

 ال ريقةةةةةة أو وال مجةةةةةة النحةةةةةو طريقةةةةةة أو وال مجةةةةةة القواعةةةةةد طريقةةةةةة ك نةةةةة  

 وطريقةةة النحةةو طريقةةة ةةة  تتكةةون الةةي ال ريقةةة ىةةي التقليديةةة ال ريقةةة أو القدديةةة

 ةنف ةةةةال طةةةةويال لةةةةر   ر ه ولةةةة القواعةةةةد بتعلةةةةي، تبةةةةدأ الةةةةي وىةةةةي  17ال مجةةةةة 

 يف اسةةتددة  الةةي ال ةةرق أقةةدم ةةة  وىةةي  18.الوطنيةةة اللغةةة بواسةة ة وةةةدعم 

 ىة ه جتعة . العة ف بةالد ة  عدد يف تستددم رال  وة  األجنبية  اللغ ت تعلي،

  ف هةة  إ  ال  لةةب ودفةةع األجنبيةةة  اللغةةة قواعةةد تةةدريس األول ىةةدفه  ال ريقةةة

 واألجنبيةةة  األم: اللغتةةن بةةن ال مجةةة طريةة  عةة  ةاللغةة تعلةةي، ويةةت، واسةةت ه رى  
                                                           

15
  ةكتبة  ال بية 2امود إمس عي  صيو  "دراسة يف طرائ  تعلي، اللغ ت األجنبية"  وق ئع تعلي، اللغة العربية لغ  الن طقن ر   ج   

 .136-134م  ت: 1985ىة/1446لدول ا ليج  
16

     امل جست  غ  ةنشور  ةعهد األفع ل املتعدية  رول اجلر وتدريسه  لل الب اكندونيسيني  إدريس جوىر  ن ر الد  
 .61م  ت: 2443السودان  -ا رطوم الدو، للغة العربية

17 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi (Jakarta, 

Bulan Bintang, 1974), 37 
18

)ةكة املكرةة: ج ةعة أم القرب  طرق تدريسو-ةداخلو-تعلي، اللغة العربية للن طقن بلغ ت أخرب أسسامود ك ة  الن قة    
 74(  1985ةعهد اللغة العربية و دة البحوث واملن ىج  



9 
 

9 
 

 تسةةتددم. األجنبيةةة اللغةةة يف والكت بةةة القةةراءة ةهةة ري بتنميةةة ال ريقةةة ىةة ه و ةةت،

 وبعبةة رة. املنشةةودة اللغةةة لتعلةةي، رئيسةةية كوسةةيلة للمةةتعل، األم اللغةةة ال ريقةةة ىةة ه

 .التدريس يف رئيسي كسسلوب ال مجة ال ريقة ى ه تستددم أخرب

 لتعلةي، القدديةة املدار  طرائ  ضم  ة  ال ريقة ى ه العلم ء ص نَّف   وقد 

 ةة  ،تلفةة ةنة ط  يف اتن  ةة ا ستددام س ئدة تءال   الي األجنبية اللغ ت

 19.أس ليبه  وفش  قدةه  رغ،  الع ف

طريقة القواعد وال مجة ىي ةة  أقةدام ال رائة  الةي اسةتدداة  يف تعلةي،  

ة  وة رالةةةة  تسةةةةتددم يف عةةةةدد ةةةةة  بةةةةالد العةةةة ف. مسيةةةة  ىةةةة ه اللغةةةة ت األجنبيةةةة

ال ريقةةةة ب ريقةةةةة القواعةةةد وال مجةةةةة ألرةةةة   ةةةت، بتةةةةدر  القواعةةةد بسسةةةةلوب ن ةةةةري 

ةب لر وتعتمد عله ال مجة ة  اللغة األم وإليه    ي  يت، التدريس ب للغةة األم 

 ةهةة ري ةبتنميةة ال ريقةةة ىةة ه و ةةت، 20وتةة ج، إليهةة  القواعةةد والكلمةة ت واجلمةة .

 .األجنبية اللغة يف والكت بة القراءة

 أسة   وىي الكالم مله رة إمه ف : وال مجة القواعد طريقة عله يؤخ  وت  

 إ  الل ةةةوء كثةةة ة أن كمةةة  الن ةةة   وسةةةالةة افةةةدل ب للغةةةة ااةةةدي  وقلةةةة اللغةةةة

 أن حلةةةأ إ  إضةةة فة لل ةةةالب  األجن بيةةةة اللغةةةة عةةةرب فةةةرت ةةةة  يقلةةة  ال مجةةةة

 اللغةةة تلقةةي ةةة  ال ةةالب حيةةرم وجليلهة   األجنبيةةة اللغةةة قواعةةد تةةدريس يف ةاملب لغة

                                                           
19

 .136-134  ...دراسة يف  امود إمس عي   
24

اكة م امد ب  سعود  )الري ب: ج ةعة 1  تعلي، اللغة العربية للن طقن بلغ ت أخرب  ط طرائعبد العءيء ب  إبراىي، الع يلي    
 34  م(2442اكسالةية  
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 اجتم عيةة  وةقبولةةة لغويةة  صةةحيحة مجةة  إنتةة ج ال لةةب علةةه ي ةةعب كمةة  حا ةة 

 21.ال بيعية اللغوية املواقف يف اللغة توظيف ع  ويع ء

تعةةد ىةة ه ال ريقةةة أقةةدم طةةرق تعلةةي، اللغةة ت املعروفةةة  وانةةو  يعةةرل تةة ري  اةةدد 

شس   وةرا   لوى  وت ويرى   وك  ة يعرل عنه  ارة  طريقةة تقليديةة  نشةست لن

 22ةن  طهرت اا جة إ  تعلي، اللغ ت األجنبية وتعليمه .

ويةةرب فريةةة  ةةة  البةةة  ثن أرةة  ك نةةة  تسةةتعم  قةةةددي  يف تةةدريس اللغةةة ت  

حات  ض رت قددية يف ال ن وافندي واليون ن. كم  يةرب فرية  اخةر أرة  تعةود 

  ةةة  يعةةرل بع ةةر النهضةةة يف أوربةة    يةة  نقلةة  اللغتةة ن اليون نيةةة والالتينيةةة إ

الةةة اث اكنسةةة ت   بلغةةة ت لةةةة  إ  العةةة ف الغةةةر . وبعةةةد توثةةة  العالقةةة ت بةةةن 

،تلف الةبالد األوروبيةة  لةعر أىلهة  ب ا جةة إ  تعلةي، ىة تن اللغتةن  واتبةع يف 

اللغةةةةة ت الث نيةةةةةة يف الع ةةةةةور حلةةةةةأ األسةةةةة ليب الةةةةةي ك نةةةةة  لةةةةة ئعة يف تةةةةةدريس 

ويةةةةرب جةةةة ك رتشةةةةة ردر ورةيلةةةةو روجةةةةر أن ىةةةةة ه  23الؤسةةةة ه يف الةةةةبالد األوربيةةةةةة.

 24ال ريقة ة  نت ئج العقلية األمل نية.

                                                           
21

 82  ...دلي  تدريسغ ري ةفل     
22

 Jurnal Jurusan PBA Fak. Tarbiyah سوراب ي :)طريقة القواعد وال مجة يف تعلي، اللغة العربية و ت بيقه  أةي  نيفة   

IAIN Sunan Ampel  24125، (م 
23
 . 33 ... طرائ  تدريسعبد العءيء   
24

  8 33نفس املرجع    



11 
 

11 
 

ك نةة  ىةة ه ال ريقةةة طريقةةة قدديةةة يف تعلةةي، اللغةةة الث نيةةة وتعةةود إ  ع ةةر  

يقيةةة لفةة ة طويلةةة النهضةةة يف الةةبالد األوربيةةة يف تعلةةي، اللغةةة الالتينيةةة واللغةةة اكغر 

 25يف تعليمهم   فظ القواعد وت بيقه  يف تدريب ت ال مجة.

زةة  تسةةمية ىةة ه ال ريقةةة طريقةةة النحةةو وال مجةةة يف القةةرن الت سةةع عشةةر  عنةةدة   

ك نةة  ىةة ه ال ريقةةة اسةةتددةه  األوربيةةون يف تعلةةي، اللغةةة الث نيةةة  ورب ةدرسةةي 

بالد اكسةةالةية بة  بلةدن  إندونيسةةي   اللغةة العربيةة يف الةبالد العربيةةة وغ ىة  ةة  الة

فةة ن ةدرسةةيه  يسةةتددةون ىةة ه ال ريقةةة لتعلةةي، اللغةةة افةةدل خ صةةة يف املع ىةةد 

 26التقليدية.

وقةةد دئةةةب املدرسةةون ةةةة  املةةؤةنن رةةة ه ال ريقةةة علةةةه تشةة يع املتعلمةةةن  

علةةه  فةةظ ق ةةع بسكملهةة  ب للغةةة األجنبيةةة وترمجتهةة  غلةةه اللغةةة القوةيةةة  خ صةةة 

 شهورة أو الق ع الشعرية حات القيمة األدبية.ا  ب امل

 ال ريقة اكنتق ئية .6

 يف ىةي املءدوجةة ال ريقةة أو التوفيقيةة ال ريقةة أو املدتة رة ب ل ريقةة تسةمي قةد

 تعتمةد لكنهة  علمةه و فكةرب أسة   علةه تقةوم ن ريةة طريقةة ليسة  ااقيقةة

 تعلةي، يف صةةا   املةدر  طريقةة إحن فهةي نفسو املدر  جت رب و خربات عله

                                                           
25

.) ةكة املكرةة: ج ةعة أم القرب طرق تدريسو-ةداخلو-تعلي، اللغة العربية للن طقن بلغ ت أخرب أسسامود ك ة  الن قة    
  (.1985ةعهد اللغة العربية و دةالبحوث واملن ىج  

26
  Ahmad Fuad effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang, Misykat, 2005) Hlm. 30-

34 
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 سيدرسةه  الةة املة دة لنةوع ةن سبة طريقة  ختي ر املدر  ا ولة يف العربية اللغة

 27.لألىدال ةن سبة و والتعلي، ال الب ظرول و أل وال ةن سبة و

  (Drill)طريقة التدريب  .7

يتكةةولن طريقةةة التةةدريب ةةة  كلمتةةن وىةةي طريقةةة والتةةدريب  ال ريقةةة لغةةة  

وال ريقةة اصة ال   ىةي كة ل  28ر  للوصول علي املق ةود.ىي طريقة الي يس  

األةةةةةر ا تمةةةة  يف كةةةة ل عمليلةةةةة التةةةةدريس  إةةةةة ل تكةةةةون عمليلةةةةة التةةةةدريس يف در   

وقةةة ل أو، النهةةةي أن  29الرلي ضةةةيل ت و الفةةةولل والرلي ضةةةة وعلةةة، ال لبيعةةةة وغ حلةةةأ.

ةيةةة ه يف ال ريقةةةة ىةةةي كةةة ل الوسةةة ئ  املسةةةتددةة للمةةةدرل  كلقةةة ء العلةةةوم ا  تال

و ق ل أجيف ى ةوان أن ال ريقةة ىةي ا  ةوات  34عمليلة التدريس و التدرل  .

وةةةة  التعةةة رل  31الع ةةةةة املعللقةةةة بت بيةةة  الن ةةةري املوجةةةود يف املةةة خ  ا ةةة ت.

السةة بقة يسةةتنب  الب  ةة  أن ال ريقةةة ىةةي كةة ل األةةةر ا تمةة  يف عمليلةةة التةةدريس 

يةةةة ه وك نةةةة  فيهةةةة  ا  ةةةةوات الع ةةةةةة املسةةةةتددم للمةةةةدرل  كلقةةةة ء العلةةةةوم ا  تالة

املعللقة بت بي  الن ري املوجود يف امل خ  ا ة ت. ولة لأ يلةءم علةي املةدرل  أن 

خيةةةة  ال ريقةةةةة املوافقةةةةة بةةةة ملواد الدلراسةةةةيلة ألن ب  سةةةةتددام ال ريقةةةةة املتوافقةةةةة كةةةة ن 

                                                           
27

  ة لنج ااكوةية اكسالةية لل  ةعة الت بع) العربية اللغة لتعلي، ا  ت للربن ةج علمية عربية  لة" اف وم"   نبلي غفران 
2446  )24 

28
  Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam berbasis PAIKEM  (Semarang: RaSAIL, 2008), 7. 

29
 Muhammad Abdul Hamid Dkk., Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi dan Media  (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 3. 
30

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab  (Jogjakarta: DIVA Press, 

2012), 157. 
31

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., 168.  
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الةدل  املدرل  ن جح  يف إلق ء املواد الدراسة و ين ل تالةي ه فهم  ت ةل   ةول املةواد

 راسيلة.

ك نةة  ال ريقةة ت املسةةتعملة يف تةةدريس اللغةةة العربيةةة  ا ةةدى  طريقةةة التةةدريب  

طريقةةةة التةةةدريب ىةةةي طريقةةةة ةوافقةةةة يف تةةةدريس اللغةةةة العربيةةةة خ صةةةة يف تةةةدريس 

ةهةةة رة الكةةةالم ألن يف طريقةةةة التةةةدريب التةةةدرب ت الكثةةة ة وحيتةةة ج تةةةدريس ةهةةة رة 

 ي  يتعولد ب لكالم ب للغة العربية.الكالم التدرب ت الكث ة ليكون التالة

وق ل إدي ن ص  أن طريقةة التةدريب ىةي طريقةة التةدر  الة ي يعمة  رة  املةدرل  

ب ريقةةةةة تةةةةدريب ةلكةةةةة التالةيةةةة  و ةهةةةة ر ، علةةةةي املةةةةواد الةةةة ي يع ةةةةي  املةةةةدرل  

وق ل يوسةف أن طريقةة التةدريب النشة ط الة ي يعمة  ةةرة بعةد ةةرة أو  32إليه،.

لتقويةةةة الفكةةةر أو الةةة كر أو لتكميةةة  املهةةة رة  د النشةةة طةكةةةررا ةةةةع جهةةةود و يق ةةة

ويعتةةةةرب أددي سةةةةواردي   33املد وصةةةةة لتكةةةةون ةهةةةة رة ، وصةةةةة ةهةةةة رة دائمةةةةة.

ك ست وإلي  تعريف طريقة التدريب ب عتبة ر بسةي   وىويقةول أن طريقةة التةدريب 

ويشة  تلةأ التعريفة ت السة بقة إ،  34ىي طريقة التدريس بتدريب ت كث ة فيهة .

  أن أن طريقةةة التةةدريب ىةةي طريقةةة تةةدر  التالةيةة  الةة ي  يعملةةون فيهةة  الب  ةة

تةةةدريب ت ليسةةةتح  التالةيةةة  ةلكةةةة أو ةهةةة رة علةةةي املةةةواد الةةة ي يع ةةةي  املةةةدرل  

                                                           
32

 Alipandie, Didaktik Metodik, 101. 
33

 Yusuf  Djajadisastra, Metode-Metode Mengajar (Bandung: Angkasa, 1982), 60. 
34

 Eddy Soewardi Kartaswidjaja, Pengukuran dan Hasil Evaluasi Belajar (Bandung: Sinar 

Baru,1987),15. 
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إلةةةيه، و تلةةةأ تةةةدريب ت ةكةةةررة ةةةةع جهةةةود لتقويةةةة الفكةةةر أو الةةة كر أو لتكميةةة  

 امله رة املد وصة لتكون ةه رة ، وصة ةه رة دائمة.

 

 الخريطة الذهنية طريقة  .2

 ا ري ة ال ىنية طريقة تعريف  .أ

 يقةدم ال ريقةة رة ه بةوران  تةوت اخة اع بةراءة ةةع األةد ىي ا ري ة ال ىنية  

 و. اايةةة ة  ةةة  ت ةةةة   ةة ل كةةة  يف تسةةة عد الةةةي الثوريةةة ا  سةةةبة أن مةةةة بةةةوران تةةوت

  الةدة    خت حىة  ةة وا الةدة   يف املعلوةة ت لوضةع طريقةة أسه  ىي ا ري ة ال ىنية 

35األفك ر. تعين سيت،  رفي  و الفع لية اكبداعية التس يالت طريقة ىي
 

 الدراسية املواد تقدمي عملية" نأ Suyanto سوي ن و رأي ين سب ى ا 

."التفك  يف طبيعية عملية ا، تقرب املفهوةية األخراط يف وأخ ى 
 بن قد و 36

 تبلغ القوديية  الفكرة عله الدة   مجيع كرةف خي ر ال ىنية ا ري ة" ان ةي  لكو

 ."اجمل ل اي ة  الفكرة تعدد وتقبش اجلهة اية إ، ال ىنية ا ري ة
37 

 عمةةةة  طريقةةةةة كيةةةةف األسةةةة   علةةةةه ال ىنيةةةةة ب  ري ةةةةة النسةةةة  طريقةةةةة ت ةةةةور 

 يف اكلة رات تعةدد الةدة   سةيسخ  املعلوةة ت إلقة ء ةدة. املعلوة ت رج عند الدة  

 ال ىنيةة ا ري ةة وبوسةي ة. و ةس وفكةرة ورائة  وصةوت صةورة ةة  يعو ةتنوع لك 

                                                           
35

  Tony Buzan, Buku Pintar..., 4 
36

  S. Suyanto, Dasar-dasar Pendidikan anak usia Dini (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), 

41. 
37

  Tony Buzan dan Barry, Memahami Peta Pikiran (Bandung: Interaksara, 2008), 2 
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 ان تسةةت يع ال ةةحيحة ال ىنيةةة ا ري ةةة. ولةةون وكلمةةة وخةة  برةةةء املعلوةةة ت تسةة  

 الفعلةةةي التفكةةة  الةةةة ىةةةي ال ىنيةةةة ا ري ةةةة. فروعهةةة  يف املراب ةةةة الفكريةةةة الةةةنم  ت ةةةور

 نسةةت يع ان وتسةةببن  سةةيةالرئي الفكةةرة تعةةدد عةة  املد ةة  جلعةة  الفرصةةة تع ينةة  ألرهةة 

 ةر لةةة تسةةتعد وكسرةة . وة ابةةة ةتعةة ل  السةة بقة الفكةةرات ان وسةةريع بوضةةوح نن ةةر ان

38.الورقة عله ااقيقة الكلمة الشك  عله فكرن  وب ل التفك  عملية بن  ئقة
 

  وىةةةو الةةةدة   األيسةةةر والةةةدة   ن ةةةفن إ  عقليةةة  البشةةةري الةةةدة   وينقسةةة، 

الةدة   وخ ة ئص الةة ختتلةف بعضةه   وظة ئف ةة  كث فةةم   األدي   وك  ةنهم  لةديه

 واملن ةةة  والتحليةةة  واألرقةةة م اللغةةةة ةثةةة  األنشةةة ة ةةةةع األيسةةةر الةةةدة   ويةةةرتب بعضةةة . 

 اكبةداع  ةثة  ألةي ء ةةع رتب ية األدية  الةدة   أن  ةن يف. جةرا وىل، عد  وتسلس  

 الةةةدة  . دواليةةةأ وىكةةة ا وا يةةة ل  والع طفةةةة واملوسةةةيقه  اللةةةون /  الفةةة  املفةةة ىيمي 

 السةمة علةه حيتةوي الة ي األيسةر الةدة   ةةع ب ملق رنةة األةةد طويلةة حاكةرة لديةو األدي 

  ف هةةةة  مت الةةةي الةةةةدرو  إحا ع ةةةب   لةةة ا . الق ةةةة  املةةةدب علةةةةه  لةةة اكرة املميةةةءة

39.ختتفي أسبوع خالل
 

                                                           
38

   Tony Buzan, Buku Pintar...,  4 
39

  Maurizal Alamsyah, Kiat Jitu Meningkatkan Prestasi dengan Mind Mapping (Jogjakarta: 

Mitra Pelajar, 2009),  14-15 
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 2.1ال ورة 

 

 ةة  ىة واخت ح الةدة   يف املعلوةة ت لوضةع طريقةة أسةه  ىةي ال ىنيةة ا ري ةة 

تسةةة ي  و  األفكةةة ر لتح ةةةي  فرديةةة  ل ةةةالب إبةةةداعي وفعةةة ، تسةةة ي  وكيفيةةةة الةةةدة   

 40.أفك رن سيعن  و رفي  الدرو 

                                                           
40

  Tony Buzan, Buku Pintar...,  4. 
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 ااقةة ئ  جتميةةع زكننةة  ا ري ةةة ال ىنيةةة ىةةي خري ةةة ال ريةة  املتةة رة للةة اكرة  و 

 تةةة كر وىةة ا يعةةا. بةةةدايته   ةنةةل بيعةةي االةةةدة    عمةة   ةةة تشةةة ك كيفيةةة واألفكةة ر

 41.التقليدي التس ي  تقني ت استددام ة  ةوثوقية أسه  املعلوة ت

يف ااقيقةةةةةةة  أن ا ري ةةةةةةة ال ىنيةةةةةةة ىةةةةةةي تقنيةةةةةة ت ت ةةةةةةوير املعلوةةةةةةة ت بي نيةةةةةة   

 ةثةةة  سلةة طلتحسةةن اكتشةة ل مجيةةع طةةةرل قةةدرة الةةدة  . حيفةةظ الةةةدة   املعلوةةة ت ب

  املعلوةةة ت كلمةةة بكلمةةة او عمةةودا بعمةةود .   حيفةةظ الةةدة  واغ ةة ن فةةروع فةة  لةة رة

يف اجلملةةة املن مةةة كمةة  أخرجنةة  يف اللغةةة. واأل سةة  ملةة اكرة سةةريع  ةةة  تعلمنةة  ينبغةةي 

 علين  أن نتبع طيفية عم  الدة   يف لك  ا ري ة ال ىنية.

 ديكةةة . الةةةدة   إةك نةةة ت لفةةةت  املفتةةة ح لتةةةوف  ةفيةةةدة ىةةةي ال ىنيةةةة ة ةةةا ري 

. ىة ه الءية دة تسة عد واألبعة د والرةةور وال ةور  أللوانبة ة ال ىنيةةا ري ة وإثةراء جسةن

 اكبداع وال اكرة وخ صة لت ك  املعلوة ت.
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 5  املرجع الس ب  
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 2.2ال ورة 

 

 ا ري ة ال ىنية  ىف التدريسطريقة  فوائد .ب

يف التةةةدريس  ااةةة فء ىةةةو لةةةيم الةةة ي يةةةدفع التلميةةة  ا، الةةةتعل، أو زكةةة    

 وب لأ  كف ئة املدر  يف جفيء التالةي ح ضرورية.  42 دة الدراسية الة يتعلمه .امل

وإ ةةدب طريقةةةة ل قيةةةة  ةةة فء التالةيةةة  ىةةةي إع ةةة ء التالةيةةة  ةهةةة رة او طريقةةةة ات جةةةة ىف 

الةةتعل، ةثةة  القةةراءة والكت بةةة واافةةظ والتفكةة   يةة  ىةة ه األنشةة ة ىةةي األنشةة ة الةةة 

 ء تلأ امله رة يرجه ن فعته  ل قية   فء التالةي .جدث دائم  ىف التعل،. ب ع  
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  Abdurrakhman Ginting, Esensi Praktis: Belajar dan Pembalajaran (Bandung: Humaniora. 

2008), 86. 
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ديكةةة  ان تسةةةتددم ا ري ةةةة ال ىنيةةةة ألغةةةراب ،تلفةةةة  إةةةة  لد ةةةية ك نةةة  أم  

 فهةة، علةةه ال ةةالب ملسةة عدة تع ونيةةة. خ صةةة يف التةةدريس  تسةةتددم ا ري ةةة ال ىنيةةة 

 يةة الوقة   ةة  ن وج ابي   إبداعي  ه،تعلمأنش ة و  ى  وت ور  ه وتن يم املواد الدراسية

تست يع ا ري ة ال ىنية أن تبس  استددام الوقة  يف تعلة، املعلوةة ت. و ةدث  ىة ه 

ة ألن ى ه ال ريقة تست يع أن تعرب الت ور الش ة  عله ليم يف وق  ق ة . وبكلة

أن يق ر وق  التعل، بتغية  ألة ط التسة ي  ا  ةي   أخرب  تست يع ا ري ة ال حىنية

 التس ي  الفع ، املفهوةي للتالةي .الة تستغرق الوق  إ، 

 وأة  فوائد ا ري ة ال ىنية  عند التالةي  ىي: 

 ترقية اكبداع واألنش ة فردية ك ن  ام مجعية. .1

عنةةدة  يعتةةود التالةيةة  ان يسةةتددةوا ىةة ه طريقةةة ا ري ةةة ال ىنيةةةة  يف  

إبةداع. تس ي  ةعلوة ت التدريس الة ين لور   فسيكون التالةي  اكثر نشة ط و 

استدداةه، يف الرةء وال ةورة وخية ر الكلمةة الرئيسةية املعينةة ك رمسهة، وكتة بته، 

 يف ا ري ة ال ىنية يست يع ان حيفء الفكر اكبداعي

 تسهي  الدة   لفه، املعلوة ت وقبضه  سريع  .2

زكةةة  املال  ةةةة ت ب ريقةةةةة ا ري ةةةةة ال ىنيةةةةة   أن تسةةةةه  فهمهةةةة  عنةةةةد  

 ه   ىي جتع  التلمي  أن يعن العالق ت بةن عن صةر األخري    سي، عند ةنش

 ا ري ة ال ىنية   وى ه تسه  التالةي  ليفهموا ويقبضوا املعلوة ت سريع .
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 املعلوة ت إ  مدتلفةامل ةن ر ال وجه ت ستيع بإ .3

 الن ةةةر وجهةةة ت ةةةة  ةتنوعةةةة  موعةةةة لةةةديه، التالةيةةة  كةةة  أنف بعةةة     

 الةةةةتعل، ة ةةةة در ةةةةة  ين لونةةةةو ةةةةة  أو ملةةةةدر ا قبةةةة  ةةةةة  املقدةةةةةة املعلوةةةةة ت  ةةةةول

 لوحجيةةةةة  املعلوةةةةةة ت ىةةةةة ه تفسةةةةة  فةةةةة، ديكةةةةة  الن ةةةةةر وجهةةةةة ت تنةةةةةوع. األخةةةةةرب

 .ةنه، ك ل ال ىنية ا ري ة يف وتسكب لءحجي  

 تركيء إىتم م التالةي  .4

ك ن يف ةدة عملية ت نيع ا ري ة ال ىنيةة    سةي كء إىتمة م التالةية   

ى  الةي ين لورة . ورة ا سةتكون عمليةة التةدريس أكثةةر إ، فهة، املعلوةة ت وتفسة  

 فع لية 

 التس ي  ب ريقة ا ري ة ال ىنية ةري  .5

أي التلميةة  الةة ب   حيةةب در  الرسةة، عنةةدة  يف ةر لةةة ال فولةةة  بةة     

يف ةر لةةةةة الكبةةةة ر  يءالةةةةون ان حيبةةةةوا الرسةةةة،. ف بعةةةة   طريقةةةةة الكت بةةةةة ب  ري ةةةةة 

قةةدر ، يف رسةة، الرةةةور قبيحةةة. واألنشةة ة املرحيةةة ال ىنيةةة   ستسةةرى،  لةةو ك نةة  

 بعدى  ستؤدي اجلو اكج   يف عملية التدريس.

 الدة   أجءاء مجيع زك  .6

 ةالل تسةة يله  ب ريقةة ا ري ةةة ال ىنيةةة فسيحسة  ن ةةف ن الةةدة   يف  

اسةةةتدداةو.   يسةةةتددم التالةيةةة  قسةةة، الةةةدة   األيسةةةر الةةة ي يةةةرتب  ب ألفكةةة ر 
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بةةةة  يسةةةةتددةون قسةةةة، الةةةةدة   األديةةةة  وي ةةةةبون ةع لةةةةرى، املن قيةةةةة فحسةةةةب  

 وعواطفه، يف األلوان و الرةور املعينة  الل صن عة ا ري ة ال ىنية.

 وة  فوائدى  األخرب ىي : 

 يست يع التلمي  أن يرس، ب  ري ة ة  ن قشو ةع أصدق ئو .1

 يست يع التلمي  أن يرس، ب  ري ة عملية املراقبة ونتي ته  الة قد عملو .2

 يست يع التلمي  أن يرس، ب  ري ة ة  قرأه .3

 يست يع التلمي  أن يرس، ب  ري ة ة  مسعو .4

 يست يع التلمي  أن يرس، ب  ري ة ة  سول يقدةو يف الف  . .5

يست يع التلمي  أن يرس، ب  ري ة ةتعددة فع ليةة الةتعل،  الةة تتعلة  بتد ةي   .6

  تعلمو وت بيقو ونتي تو.

لتالةيةةة  يف تعمةةة  املعرفةةةة إبةةةداعي   وفقةةة  بفهةةة، كةةة  ب  ري ةةةة ال ىنيةةةة   دعةةةي ا 

أنفسةةه،  لةةيس تقليةةد املعرفةةة عميةة ء. وقةةد أكةةد ا ةةرباء ةهةة رات الةةتعل،  ويةةتمك  إلقةة ء 

 ى ه امله رة إ، التالةي  يف عملية التدريس.

 

 فض ئ  طريقة ا ري ة ال ىنية   ج.

الوقةةة  يف اسةةةتعرب ةةةة  ن  يةةةة الوقةةة   ا ري ةةةة ال ىنيةةةة  تبسةةةي  اسةةةتغراق  

تعلةة، املعلوةةة ت  ألن ا ري ةةة ال ىنيةةة  تسةةت يع أن تقةةدم الت ةةور الشةة ة  علةةه لةةيم 
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يف وقةةة  ق ةةة . وبكلمةةةة أخةةةرب  ا ري ةةةة ال ىنيةةةة  تسةةةت يع ان تق ةةةر وقةةة  الةةةتعل، 

 بتغ  ل  التس ي  ال ي يستغرق وق  طويال إ، ل  التس ي  الفع ، واملفهوةي

 ية  ىي:وة  فض ئ  طريقة ا ري ة ال ىن 

 ك ن املوضوع الرئيسي ةعرف  واضح   ألن ةوضوعه  يف وس  الورقة .1

ضةةةةةحة  وضةةةةةع املعلوةةةةةة ت املهمةةةةةة يف  ك ن  املر لة الرئيسية للمعلوة ت  ةعرفة وا .2

 املوضوع الرئيسية

 ك ن التع ل  بن املعلوة ت س ى  يف التعرل .3

 ك ن  سهلة يف الفه، و الت كر .4

 علوة ت اجلديده دون تفسيد ىيك  ا ري ة ال ىنية  زك  ان تش ك امل .5

 ك  عن ور ة  ا ري ة ال ىنية فريد جدا   ة تسه  عملية الت كر .6

 تس رع عميلة التس ي   ألر  تستددم الكلمة الري سيةك ن   .7

أىدال ا ري ةة ال ىنيةة  أن جتعة  املةواد الدراسةية ةنقولةة ب ةرية ك نة  ام بي نيةة  ك  

تسةةة   املعلوةةةة ت وتةةة اكره. والتةةة ، سةةةيقدم الفةةةرق بةةةن التسةةة ي  التقليةةةدي  زكةةة  أن

 والتس ي  ب  ري ة ال ىنية .

 الفرق بن التس ي  التقليدي والتس ي  ب  ري ة ال ىنية  2.1الق ئمة 

 التس ي  ب  ري ة ال ىنية التس ي  التقليدي

 فيو كت بة و رةور وصورة فيو كت بة و دى 
 يستددم بسلوان ،تلفة ا ديستددم ولون و 
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حيتةةةةةةةةةةةة ج إ، وقةةةةةةةةةةةة  طويةةةةةةةةةةةة  ىف ةةةةةةةةةةةةة اكرة 
 املعلوة ت

حيتةةةةةةةةةةةة ج إ، وقةةةةةةةةةةةة  ق ةةةةةةةةةةةة  يف ةةةةةةةةةةةةة اكرة 
 املعلوة ت

 وق  التعل، ف   وفع ، حيت ج إ، وق  طوي  يف التعل،
 إلع  التلمي  أكثر إبداعي س ك  وراكد

 

 ةةور لةة  تةةدل تلةةأ الق ئمةةة أن ا ري ةةة ال ىنيةةة  ىةةي طريقةةة التسةة ي  الةةة ت 

الةةةتعل، الب ةةةري. جتمةةةع ا ري ةةةة ال ىنيةةةة اةك نةةة ت الةةةدة   وت ورىةةة . ويشةةة ركة ن ةةةفي 

الةةةدة   فسةةةيكون الفةةةرد سةةة ىال ىف تةةةدب  املعلوةةةة ت وتةةة ك ى  كت بيةةة  ام لةةةف ىي . كةةة ن 

ةةةةءيج األلةةةوان والرةةةةور واأللةةةك ل يسةةةه  الةةةدة   يف قةةةبش املعلوةةةة ت. ك نةةة  ا ري ةةةة 

ةيةةة  يف كةةة  املةةة دة ةتنوعةةةة. ىةةة ه بسةةةبب ةتعةةةددة العواطةةةف ال ىنيةةةة  الةةةة صةةةنعه  التال

واملش عر عله ك  أضد ت يف ك  فرصة. ك ن اجلةو الدراسةي املمتةع يف عليةة التةدريس 

سةتسثر يف ت ةمي، ا ري ةةة ال ىنيةة  وصةن عه   لةة ا  يرجةه علةه املةةدر  ان يكةون اجلةةو 

ال ىنيةة  وصةن عه . الدفع ع  أ وال تعل، التالةية   خ صةة يف عميلةة ت ةمي، ا ري ةة 

عمليةةة التةةدريس علةةه كةة  لةةدص ةتعلقةةة ب لبي ةةة الدراسةةية. احا ك نةة  البي ةةة الدراسةةية 

إج بيةةةةة فسةةةةيكون  أثةةةة ر التةةةةدريس خةةةة ا. والعكةةةةس  إحا ك نةةةة  البي ةةةةة الدراسةةةةية سةةةةلبية 

 فسيكون أث ر التدريس قبيح .

 ا  وات يف استددام ا ري ة ال ىنية د.

ة أربعةةةة خ ةةوات  رةةةةة يف عمليةةةة التةةةدريس ب ريقةةةة ك نةة  يف املر لةةةة الت بيقيةةة 

 ا ري ة ال ىنية   وىي:
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الع ةة علةه ةوضةوع يف بدايةة عمليةة التةدريس.  ن رةال  :Overview ع ةةالن رة ال .1

 ةةةدل ىةةة ه كع ةةة ء الت ةةةور العةةة م علةةةه التالةيةةة  عةةة  املوضةةةوع املةةةتعل،. يف أول 

عمليةةة صةةن عة ا ري ةةة ال ىنيةةة اللقةة ء علةةه كلةةه ةر لةةة  تسةةتددم الن ةةرة الع ةةةة ل

الرئيسية  وىي ةلد ة ة  مجيع املوضوع ت الةة سةيعلمه   ةالل ةر لةة وا ةدة  

كمةة  وجةةد يف ، ةة  املةةنهج الدراسةةي. ورةة ه فيعةةرل التالةيةة  اي املوضةةوع الةة ي 

 سيتعلمو.

 ةةة يكةةون  Overview:  ىةةي ةر لةةة ةقبلةةة ةةة  الن ةةرة الع ةةةة Previewاملع ينةةة  .2

 م  أكثةةةر التف صةةةي  ةةةة  الن ةةةرة الع ةةةةة  ىةةةي ترمجةةةة ةةةة  ، ةةة  املةةةنهج الت ةةةور العةةة

الدراسةةةي. ورةةة ه  يرجةةةه علةةةه التالةيةةة  ان ديلكةةةوا املعةةة رل األوليةةةة الك فيةةةة عةةة  

املواضةةع الفرعيةةة ةةة   املةة دة قبةة  ان يبةةدأ البحةة  التف ةةيلي. أةةة  للمةة دة الب سةة ة 

 ةب لرة ب لن رة املعمقة دون املعينة. 

ىةةي جةةوىر عمليةةة التةةدريس الةة ب يبحةة  فيةةو املوضةةوع :  Inviewمقةةة الن ةةرة املع .3

ةف ةةةةال وةعمةةةة . يف ىةةةة ه الن ةةةةرة املعمقةةةةة يرجةةةةه علةةةةه التالةيةةةة  اسةةةةت  عته، يف 

تسةة ي  املعلوةةة ت واملفهوةةة ت والرةةةور املهمةةة ورسةة، بيةة ت ملسةة عدة التالةيةة  يف 

 إتق ن املواد الدراسية.

ر يةةةة اا ةةةة الدراسةةةية وىةةةي اخت ةةة ر ةةةة    تعمةةة  املراجعةةةة يف Reviewاملراجعةةةة  .4

املةةةواد الدراسةةةية وتسةةةدد علةةةه املعلوةةةة ت واملفةةة ى، والرةةةةور املهمةةةة الةةةة إلةةةب علةةةه 

التالةيةةةةة  أن يةةةةة كروى  ويتقنوىةةةةة . ىةةةةة ه سةةةةة كء التالةيةةةةة  يف ةراجعةةةةةة مجيةةةةةع املةةةةةواد 
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الدراسةةةةية يف البيةةةة . وزكةةةة  أيضةةةة أان تعمةةةة  املراجعةةةةة عنةةةةدة  سةةةةتبدأ الدراسةةةةة يف 

ية وى ه ستسة عد التالةية  يف ةة اكرة املةواد الدراسةية الةة قةد تعلمهة  يف   ة ت ل

   ة ة ضية. وى ه ا  وات يف صن عة ا ري ة ال ىنية:

 إبدأ ة  وس  الورقة عله طول اجل نب وضع  لقة   .1

 إستددم ال ور لفكر ةركوي .2

 إستددم األلوان .3

بةة  فةةروع ال بقةةة الث نيةةة والث لثةةة ا  ال ةةورة املركءيةةة ور  الرئيسةةية الفةةروع ربةة  .4

 ا  ال بقة الث نية وىل، جرا

 رس، خ  اكت  ل املتقو  ليس ا   املستقي، .5

 إستددم كلمة رئيسية لك  خ  .6

 43إستددم ال ور .7

 

 حماسة التعلم .3

 تعريف مح سة التعل، أ.

وعنةةد  44.لةةيء علةةه كبةة ة مح سةةة أو الع ليةةة واكثةة رة ا جتةة ه ىةةي م سةةةاا 

رأي سةةالةتو اام سةةةة ىةةةي لةةةعور اكثةةةر ااةةةب و لةةةعور  ةةة و  علةةةه لةةةيم و عمةةة  

                                                           
43

 Tony Buzan, Buku Pintar..., 15-16 
44

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), Cet. Ke-6, hlm. 136 
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دون أةر  اام سة  قيقة ىي إستقب ل العالقة بن نفسو و ا  رج  احا اقوب عالقتةو 

 45ل اكرب رغبتو.

   بةةةةةد ان  ةةةةةت، العن صةةةةةر املتعلقةةةةةة ب ملةةةةةدر  التةةةةةدريسملعرفةةةةةة نتي ةةةةةة عمليةةةةةة  

ليةةة تعليمةةو  ةةة ةع ةلةةة التلميةة  ك لعلقةةة املتب دلةةة والتلميةة   ةةة  ةع ةلةةة املةةدر  يف عم

 )املش كة( ة  نتي ة التعلي، والت ريس.

ك نةةةةة  ةع ةلةةةةةة التلميةةةةة  ىف عميليةةةةةة التةةةةةدريس تسةةةةةت يع ان تؤلةةةةةر علةةةةةه ان  

التلميةةةةة  ةن ةةةةة ب ب لتةةةةةدريس  والعقةةةةةس أنةةةةةو غةةةةة  ةن ةةةةة ب ب لتةةةةةدريس. يكنةةةةةو ىةةةةة ا 

امةةةد علةةةي صةةةربي ىةةةي: ةيةةة   اكجنةةة اب دلةةةيال علةةةه مح سةةةة الةةةتعل،. واام سةةةة عنةةةد

اكىتمةةةةةة م و املةةةةةة اكرة إ، لةةةةةةيم ةةةةةةةدوة  وةسةةةةةةتمرا  ىةةةةةة ه اام سةةةةةةة ةرتبةةةةةةة ب لشةةةةةةعور 

السةةةروري  وبةةة لأ تعتةةةرب اام سةةةة ةكونةةةة ةةةة  ة هةةةر السةةةرور علةةةه لةةةيم. وةةةة  لةةةو 

  اام سةةة ىةةي: D. Marimba وعنةد د. ة رديبةة  46مح سةة علةةي لةةيم فهةو يرغةةب فيةةو.

ىتمةةةةة م إ، الشةةةةةيم  ويف الغ لةةةةةب يتبعةةةةةو الشةةةةةعور ةيةةةةة  الةةةةةنفس ا، لةةةةةيم  ألن لنةةةةة  اك

 47السرورية إليو.

وةةة  التعريفةة ت السةة بقة تسةةت يع أن يؤخةة  اكسةةتنت ج  أن اام سةةة سةةت هر  

إحا تن ل اا فءة ة  ا  رجةة. وةية  إ، الشةعور املن ة   علةه لةيم ةالرةةي  ويشةعر 
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 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), hlm.180. 
46

  M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), Cet. 

Ke-11, hlm. 84. 
47

 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: PT. 

Almaarif, 1980), Cet. Ke-4, hlm. 79. 
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ة  البي ةة او األغةراب الشعور السروري احا ك ن ةتورط  فيو. وي هر الشعور السروري 

 اجمل بة.

ت ةةوير اام سةةة إ، لةةيم يف الغ لةةب يسةة عد التلميةة  أن يةةرب كيةةف العالقةةة  

بةةةةن املةةةة دة امل لوبةةةةة ليتعلمهةةةةة  ةنفةةةةردا.  احا كةةةة ن التلميةةةة  يعةةةةةرل أن الةةةةتعل، ىةةةةو ألةةةةةة 

لتح ةةي  األىةةدال املهمةةة  وإحا ن ةةر التلميةة  نتي ةةة خةةربة تعلمةةو تسةةت يع ان جضةةر 

 48سو  فيمك  التلمي  أن يرغب يف تعلمه .التقدم يف نف

وبةةةة لتعب ات السةةةة بقة  احا اراد املةةةةدر  ان يةةةةن   يف عمليةةةةة التعلةةةةي، والةةةةتعل،  

 بد عليو أن يع ي اا فءة إ، التلمي  ليملأ اام سة يف عملية التعلةي، والةتعل،. احا  

فهةةةةة، كةةةةة ن التلميةةةةة  لةةةةةو اام سةةةةةة يف ةشةةةةة ركة التعلةةةةةي، والةةةةةتعل، فسةةةةةيكون سةةةةة ىال يف 

 الدرو   والعقس احا ليس لو اام سة فسيكون تال يف عملية التعلي، والتعل،.

 اجلوانب ىف مح سة التعل، ب.

كمةةة  عرضةةة  يف السةةة ب  أنل اام سةةةة ىةةةي اكجنةةة اب علةةةه لةةةيم ك يةةةدافع  

الشةةدص إ، تعلةة، ةةة  يتعلةة  رةة . اام سةةة املتواجةةدة ةةة  عمليةةة التةةدريس ىةةي ةتةةوفرة 

 ةة  التقوديةة ت علةةه لةةيم ةةةؤثر  م سةةة لةةدص. التقةةومي علةةه ةةة  تقةةومي لةةيم ك حي

لةيم ةتواجةدة بعمليةة الةتعل، سيح ة  قةرار ملعرفةة وجةود اجنة اب لةدص او عكسةةو 
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49أن اام سةة ىةي نتي ةة ةة  خةربة الةتعل،. Hurlockىرلةوك قة ل علةه ةة  يوجهةو. 
  

 ىو يسكد أن اام سة لديه  ج نب ن  وىو:

 اجل نب املعريف .1

املتعلقة  اجمل  ت يف لدص طور ةفهوم عله اجل نب ى ا ويستند 

 وة  ا ربة أس   عله يقوم املعريف اجل نب الة تنشم املف ىي،. ب ام سة

 .البي ة ة  املستف دة

 اجل نب الع طفي .2

تسسيس  ة  . لدص إجراءات جفيء يف كب  دورلو  اجل نب ى ا 

ص ليس ة  اجل ب الوصف الس ب   أن مح سة عله ةه رة الكت بة ىف لد

الو دي ولك  تتعلمه  ة  عملية التقومي املعريف و التقومي الع طفي عله 

لدص ك ي هره يف املوقف. وبكلمة أخرب  إحا ك ن التقومي املعريف والتقي، 

 ب املوقف اكج   ويسثر اام سة.الع طفي عله اام سة إج بي  فسيكس

 ةؤلر مح سة التعل، .3

الكب  اكندونيسي أن ةؤلر ىو أداة املراقبة  كم  وجد يف الق ةو  

أة  تعلقو ب ام سة ىو أداة املراقبة  50وزك  ان تؤي اكل رة او املعلوة ت.
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  Hurlock, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Erlangga, 1990), 422 
50

  Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. 

Ke-10, 329. 
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الة تؤلر إ، اام سة. ك  بعش املؤلرات ىف مح سة تعل، التالةي  ال ي 

 سيولر إ، مح سة تعلمه، العلية  وستعرل ى ه ب ملؤلرات الت لية:

  لسرورالشعور ب أ.

ك ن التالةي  ال ي  حيبون در  اللغة العربية ةثال  فه، يتعلمون العلوم 

 الة تتعل  ب للغة العربية بسرور دون اكراه وةض ر.

 اكىتم  يف التدريس ب.

اكىتم م ىو ة  ةؤلرات اام سة  ىو عملية انفسن  يف املراقبة واملع رفة 

م سة ا، ليم فهو لو وغ ى  وي رل ع  غ ه. احا ك ن الشدص لو اا

اكىتم م إ، حالأ. واحا ك ن التلمي  لو اام سة إ، در  اللغة العربية 

 ةثال  فيهتمه  جيدا.

 العواة  املؤثرة عله مح سة التعل، .4

ا دب املث ات يف جن ح الدراسة ىي اام سة  خ صة اام سة  

لة تؤثر ة هر الع لية.   ت هر اام سة ي ردى   ب  كث  ة  العواة  ا

 اام سة. وة  العواة  املؤثرة عله مح سة التعل، ىي:

 اا فء أ.

س تفع مح سة لدص احا يتبعه  اا فء  داخلية ك ن  ام  

اام سة ىي  (D.P Tampubolon)خ رجية. عند د.ب. تنفوبولون 

 اكن ه ر بن اكرادة والقدرة الة زك  ت ورى  بوجود اا فء.
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يف الكت ب ال ي  (Noehi Nasution)يون عند نوىي ن سوت 

أن اا فء ىو اا ل النفسي ال ب  (Bahri Djamarah)الفو  ر مجرة 

أن اا فء يرتب   (Slameto)وأة  عند سالةيتو  51حيرك لد   للعم ل.

بسىدال التعل،. ألن جقي  أىدال التعل، حيت ج إ، القي م بو  والقي م 

ء ارك  للعم   ل ا يرتب  اا فء بسىدال حيت ج إ، ا رك  فيكون اا ف

 52التعل، ارتب ط  قوي .

 املواد الدراسية وةوقف املدر   ب.

ك ن  املواد الدراسية اجل ابة جتع  التالةي  ان يتعلموى  كث ا  

وك لأ العكس  ى ه تن سب برأي سالةيتو أن للحم سة أثرا كث ا يف 

سب  م سة التالةي  فل  يتعل، التعل،  إحا ك ن  املواد الدراسية   تن 

 53التالةي  جيدا  ألن ليس ف  ليم ج اب عندى،.

واملدر  ىو ة  العواة  الة زك  ان جرك مح سة التعل،  

أن املدر  ال ي ين    (Kurt Singer)وجمسه . عند كورت سين ر 

 54يف تدب  تعل، تالةي ه فهو قد عم  عمال ةهم  ملقتضي ت تالةي ه.

ملدر  حيبو التالةي  فسه  عليو ان حيرك وحيفء مح سة تعل، احا ك ن ا

تالةي ه  والعكس احا ك ن املدر    حيبو التالةي  ف عب عليو ان حيرك 
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مح سة تعل، تالةي ه. وب لأ   بد عله املدر  ان ديلأ ااس سة عله 

أ وال البي ة الدراسية يف عملية التدريس  إلب عليو ان يعرل طرق 

 ن سبة خب  ئص تالةي ه.التدريس امل

 األسرة ج.

ك ن  األسرة تؤثر كث ا يف جحديد مح سة التعل،  وك  ة   

اع  ه اليه، ةه، جدا يف لو انفس األو د. عند ع ف بوروان و 

(Ngalim Purwanto)    أ وال األسرة تؤثر كث  يف طري  تعل، التالةي

ة  نتي ة تعلمه،. وأ وال األسرة املدتلفة تعن كث ا كيف تعلمه، و 

 55وجود الوس ئ  الدراسية يف األسرة او غ ئبه  لو دور ةه، يف التعل،.

وة  التعب ات الس بقة نسيتيع ان نعرل  ان األسرة توثر كث ا عله 

 مح سة تعل، األو د ونتي تو.

 البي ة د.

ك ن  البي ة زك  ان تؤثر مح سة التعل،   ى ا التعب  كم  أكده  

زك  ان تن ل اام سة ة   ربات  (Crow & Crow)جرو & جرو 

البي ة ف  دور كب  يف  56األو د الة قد ن لوى  ة  بي ته، اي  ة  سكنو.

 لو األو د. 
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  M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 104. 
56

  L. Crow dan A. Crow, Psikologi Pendidikan (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 35 
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تتكون البي ة ة  األسرة  واملدرسة واجملتمع وةك ن اللعب.  

األسرة ىي ةك ن لنمو األو د  واملدرسة لتدريسه، وتربيته، واجملتمع 

، وةك ن اللعب ىو ةك ن للعب اليوةي ةع األ وال ال بيعية  ملع لر 

وأثر البي ة عله لو األو د يتعل  بس وال بي ة األولد وبس واف، امل دية 

 57والرو ية.

 وظيفة اام سة يف التعل، .5

اام سة ىي ع ةلة ة  العواة  الي زك  ان تؤثر ا ولة لدص   

اظبية والدقيقية واملتف ئلية. احا ك ن التلمي  لو اام سة القوية ت هر ا  ولة املو 

اام سة للتعل، فهو سيفه، وي كر الدرو  سرعة. كتب أليس بي  ب 

ع  وظيفة اام سة ألو د ك، كتبو عبد  (Elisabeth B. Hurlock)ىرلوجأ 

 كم  يلي:  (Abdul Wahid)الوا د 

د يرغب يف الري ضة اام سة تؤثر كث فة اتة ل  يف املث ل  احا ك ن الول أ.

فهو يريد ان يكون ري ضي  ن جح   واحا ك ن يرغب يف ال حة فهو يريد 

 ان يكون طبيب .

اام سة يف زك  الدرو  زك  ان جرك  تكون اام سة اركة قوية  ب.

 التعل، ولو ك ن ةك نو بعيدا ولو ك ن جسمو تعب ن .

                                                           
57
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له  الشدص يف اام سة الة ظهرت ة  ةر لة ال فولة غ لب  سيحم ج.

مجيع عمره. يف املث ل  احا اراد الشدص ان يكون ةدرس  ةند صغ ه 

فستحم  تلأ اكرادة  ة تكو  قيقة  واحا جقق  تلأ اكرادة فال 

يشعر بتعبو وصعبو ألنو يعم  بك  سرور  وإ  فستكون تواقة  ة ر ية 

  58عمره.

ر اكىتم م يف تركيء اكىتم م  ك ن  اام سة ف  دور يف إظه  

وتسه  يف تركيء اكىتم م وزنع ة  عبو ا  رجي. وب لأ  اام سة ف  

أثر كب  يف التعل،  واحا تعل، التالةي  املواد الدراسية الة خت لف 

 م سته، فال ديك  ان يتعلموى  جيدا ألن ليس ف  ليم ج اب 

ان  عندى،  والعكس احا ك ن  املواد الدراسية ج ابة فيمك  التلمي 

 يتعلموا جيدا.

 

 مهارة الكتابة .4

 تعريف الكت بة أ.

تعتةةةةةرب الكت بةةةةةة فنةةةةة  ةةةةةة  فنةةةةةون اللغةةةةةة  وىةةةةةي اكسةةةةةتم ع والتحةةةةةدث والقةةةةةراءة  

والكت بةةة  ك ال اكيةةب اللغويةةة  والعالقةةة بةةن ىةة ه الفنةةون عالقةةة عضةةوية  عالقةةة تةةسثر 
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  Abdul Wahid, “Menumbuhkan Minat dan Bakat Anak” dalam Chabib Toha (eds), 
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فنةةون األخةةرب  وتةةسث   وال ةةالت بينهمةة  ةتداخلةةة  والكفةة ءة  يف فةة  يةةنعكس علةةه ال

كم  أن يف التسث  يف أ دمه  يسثر يف األخةر. ولقةد كة ن التوصة  ا، الكت بةة   ووضةع 

رةورىة  املقةةروءة ةة  أىةة، ةة  ابتكةةره العقة  البشةةري  ولقةد بةةدأ تة ري  اكنسةة ن ااقيقةةي 

 ينمةة  اخ عةة  الكت بةةة  ألرةة  ىةةي الةةة فتحةة  سةةبي  كةة  تقةةدم علمةةي  ضةة ري يف 

تةةةةدوي  والكت بةةةةة أةةةةةور خ ةةةة  ب كنسةةةة ن علةةةةه ةةةةةدب األخيةةةة ل اايةةةة ت البشةةةة رية  ف ل

 59خ وات فسيحة ةتال قة  ة  ق  املع ءات

الكت بةةةة يف اللغةةةة ةةةة  ةةةة دة )ك ت ب( تعةةةو اجلمةةةع والشةةةد والتن ةةةي،  كمةةة     

تعو: ا تفة ق علةي ااريةة  ف لرجة  يك تةب عبةده علةه ةة ل يؤديةة ةن مة   أي يتفة  

. وأة  ةعو اكصة ال ي  أداء ةةن ، واكة، 60 لةعو عله  ريتو ةق ب  ةبلغ ة  امل

يعةرب بةةو اكنسةة ن عةة  أفكةة ره وةشةة عره ا بوسةةة ةةة  نفسةةو  وتكةةون دلةةيال علةةه وجهةةة 

 .61ن ره  وسب ب  ك، الن   عليو

الكت بة عند نورىة دي ىةي رسة، ااةرول ب ليةد )ا ة ( أو جوية  رةةور اللغةة  

و عنةةد أوريةة    62)خةة  وإةةةالء( ال ةةوتية إ  رسةةوم خ يةةة ةكتوبةةة أو ألةةك ل ةرئيةةة

                                                           
59

 249(  2444)الق ىرة: دار الثقفة والنثر والتوريع   تعلي، اللغة العربية وال يبة الدينيةة  فه رسالن  امود رثدب خ طر  دكتور 
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النتي ة و  يلة العق  اكنسة ت  خبةالل اكسةتم ع والقةراءة   ر الدي   الكت بة ىي 

 .63 ي  إرم  ن ف ة ة  نواف  املعرفة وأداة ة  أدوات تثقيف العق 

الكت بة وسيلة ة  وس ئ  اكت  ل الة بواس ته  ديك  للتلمي  ان يعةرب عة   

أفكةةةةة ر غةةةةة ه وأن يةةةةربر ة لةةةةةدي ةةةةة  ةفهوةةةةةة ت وةسةةةةة عر   أفكةةةة ره  وأن يقةةةةةف علةةةةه

ويسةةةة   ةةةةة يود تسةةةة يلو ةةةةة   ةةةةوادث وواقةةةة ئع. وكثةةةة ا ةةةةة يكون ا  ةةةة ء الكتةةةة   يف 

اكةةةالء  او يف عةةرب الفكةةرة سةةبب  يف القلةةب املعةةو  وعةةدم وضةةوع الفكةةرة  وةةة  ك 

سةي ةةة  تعتةرب الكت بةة ال ةةحيحة عمليةة ةهمةة يف التعلةةي، علةه اعتبة ر أرةة  عن ةر أس 

عن صةر الثق فةة  وضةرورة اجتم عيةة لنقة  األفكة ر والتعبة  عنهة   والوقةول عةه أفكة ر 

64الغ  واكمل م ر .
 

احا ةةةة  قورنةةة  يهةةة رة  تعتةةةرب الكت بةةةة ب ألهديةةةة ةهةةة رة بشةةةرية  ديثةةةة نسةةةبي  

اكسةةتم ع والكةةالم وقةةد كةة ن النةة   قبةة  اخةة اع الكت بةةة األهديةةة يسةةتددةون ال ةةور 

يف إي  ل املع ت الة يرغبون يف التعب  عنه  كم  وىو واضة  يف ،لفة ت والرسوة ت 

الفراعنو. ولك  تلأ ال ور الرسوة ت ك ن  ع جءة إ   د بعيد عة  تسة ي  اللغةة 

ونقةة  املعلوةةة ت خ صةةةة احا كةة ن يف ةةة  بةةن املتكلمةةةن بعةةد رةةةةو وةكةة ت. وكةةة لأ 
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ة اكت ةة ل  فك نةة  الكت بةةة  ةة ول اكنسةة ن أن إلةةد لنفسةةو وسةةيلة تسةةه  عليةةو عمليةة

 65والرةور الكت بية وتالمه  اخ اع ال ب عة والورق.

تشةة  الكت بةةة إ  أ ةةد اجلوانةةب اكنت جيةةة يف اللغةةة  أو أ ةةد فنةةون اكرسةة ل  

 يةة  يشةة ك يف الكةةالم  ةةةع الكت بةةة يف ىةة ه الن  يةةة  بينمةة  ديثةة  اكسةةتم ع والقةةراءة 

غةة  وتةسي الكت بةة بعةد القةراءة يف ال تيةب ال بعةي الن  ية اكستقب لية ة  بن فنةون الل

  –قةةةراءة  –كةةةالم   –لفنةةةون اللغةةةة  يةةة  ترتةةةب الفنةةةون علةةةه النحةةةو التةةة ،: )اسةةةتم ع 

 كت بة( 

وقةةةةد تب ينةةةة  تعريفةةةة ت الكت بةةةةة  ووردت فةةةة  بعةةةةش التعريفةةةة ت املبشةةةةرة الةةةةة  

ر اللغةةةةة قل ةةة  ةفهةةةةوم الكت بةةةةة إ   ةةةةرد رسةةةة، ااةةةةرل ب ليةةةةد )ا ةةةة ( او جويةةةة  رةةةةةو 

 66ال وتية إ  رسوم خ ية ةكتوبة او ألك ل ةرئية )خ  إةالء(.

 أمهية ةه رة الكت بة ب.

الكت بة وسيلة ة  وس ئ  اكت   الةة بواسة ته  ديكة  للتلمية  أن يعةرب عة   

أفكةةة ره و أن يقةةةف علةةةةه أفكةةة ر غةةةة ه  وأن يةةةربر ة لديةةةة ةةةةة  ةفهوةةةة ت و ةشةةةة عر  

ق ئع  وكث ا ة  يكون ا  ة ء  الكتة    أو يف ويسح  ة  يود تس يلو ة   وادث وو 

عةةةةرب الفكةةةةرة سةةةةبب  يف قلةةةةب املعةةةةا  وعةةةةدم وضةةةةوح الفكةةةةرة  وةةةةة  ك تعتةةةةرب الكت بةةةةة 

ال حيحة عملية ةهمة يف التعلي، عله اعتب ر أر  عن ةر أس سةي ةة  عن صةر الثق فةة 
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اكملة م رة . وضرورة اجتم عية لنق  األفك ر والتعب  عنه   والوقف علةه أفكة ر الغة  و 

وتةةةدريب التالةيةةةة  علةةةةه الكت بةةةة يف إطةةةة ر العمةةةة  املدرسةةةي   ي كةةةةء يف العن يةةةةة بةةةةسةور 

ثالثةةة: قةةدرة التالةيةة  علةةه الكت بةةة ال ةةحيحة إةالئيةة   وإجةة دة ا ةة   وقةةدر ، علةةه 

التعب  عم  لديه، ة  أفك ر يف وضوح ودقة. أي  بد أن يكون التلمية  قة درا  علةه 

حيح   وإ  اضةة رب  الرةةةور  واسةةتح ل  قراء ةة   وأن يكةةون رسةة، ا ةةرول رمسةة  صةة

ق درا عله كت بة الكلمة ت ب ل ريقةة الةة اتفة  عليهة  أىة  اللغةة  وإ  تعةدرت ترمجتهة  

إ  ةدلو     وأن يكون ق درا عله ا ين ر الكلم ت ووضعته  يف ن ة م خة ت  وإ  

 67استح ل فه، املع ت واألفك ر الة تشتم  عليه .

  ك ن  القراءة إ دب نواف  املعريفة الة ي   ةنه  اكنس ن عله ة  أنت ةو مل 

العقةةةةول البشةةةةرية يف ،تلةةةةةف اجملةةةة  ت  فةةةة ن الكت بةةةةةة تعتةةةةرب أع ةةةة، ةةةةةة  أنت ةةةةو العقةةةةة  

اكنسةةةة ت عةةةةةرب ت رخيةةةةو ال ويةةةةة  واسةةةةت   ع أن يسةةةةةح   إنت جةةةةو وتراثةةةةةو  ليضةةةةع أةةةةةة م 

ف ء "ولقةةةةد حكةةةةر علمةةةة  األنشةةةةر األجيةةة ل الق دةةةةةة فكةةةةر اكنسةةةة  ةسةةةة ال يف نقةةةة ء وصةةةة

وبلةةةوجي أن اكنسةةة ن  يةةة  ا ةةة اع الكت بةةةة بةةةدأ ت رخيةةةو ااقيةةة   ورةةة ا تعتةةةرب الكت بةةةة 

وسةةيلة ةةة  وسةة ئ  اكصةة ل اكنسةة ت  والةةة يةةت، بواسةة ته  الوقةةول عةة  أفكةة ر الغةة   

وللتب  عم لدي  ة  ةع ن وةف ىي، وةشة عر  وتسة ي  ةة  نةود تسة يلو ةة   ةوادث 
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كثةة ا ةةة  يكةةون ا  ةة ء يف الرسةة، اكةالئةةي  وعةةدم جةةودة الكت بةةة  وضةةع  وواقة ئع  ف

 68التعب  عم  يف النفس ة  أفك ر وةف ى،.

والكت بة عملية ضرورية للحي ة الع رية سواء ب لنسبة للم تمع  فهي وسةيلة  

ةةةة  وسةةة ئ  اكت ةةة ل الةةةة ديكةةة  لل  لةةةب أن يعةةةرب رةةة  عةةة  أفكةةة ره  وأن يقةةةف علةةةه 

ن يةةربر ةةة  لديةةو ةةة  ةفةة ىي، وةشةة عر  وةةة  يةةود تسةة يلو ةةة   ةةوادث أفكةة ر غةة ه  وأ

 وواق ع. ة  أمهية الكت بة ىي:

 أر  جءء أس سي للمواظنة  ولرط ضروري  و أةية املواط  .1

أرةةة  أداة رئيسةةةة للةةةتعل، هميةةةع أنواعةةةو وةرا لةةةو  واألخةةة  عةةة  اتخةةةري  فكةةةرى،  .2

 وخواطرى،.

 ملؤلف ت وا   ب  وغ مه .أر  وصيلة اكت  ل بن أفراد البشر ب  .3

 أر  أج ة افظ ال اث ونقلو .4

 أر  له دة وتس ي  للوق ئع واأل داث والقض ي  تن   ب ا  وتقول ال دق .5

 69أر  وسيلة تنفيس الفرد ع  نفسو  والتعب  عم  إلول خب طره. .6

وقةةةةرر ابةةةة  خلةةةةدون أمهيةةةةة  الكت بةةةةة  فةةةة ب أرةةةة  ةةةةة  مجلةةةةة ال ةةةةن ئع املدينةةةةة  

فهةةةي ضةةةرورة اجتم عيةةةة اصةةة نعه  اكنسةةة ن  لةةة لأ تكةةةون ن بعةةةة يف لوىةةة  املع لةةةية  

 70وت ورى  لتقدم العمران  ور  يتميء اكنس ن ع  اايوان وتسدب ر  األغراب.
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 أىدال ةه رة الكت بة ج.

وقد  دد فتحي علي يونس يف كت بو املرجع  أن أىدال تعلةي، الكت بةة ىةي   

 71كم  يله:

 قراءة أن يكتب ال الب خب  ديك  .1

 أن يعرل املب دئ الة تؤدي إ  وضوح ا   .2

 يست يع الكت بة ة  اليمن عله الشم ل .3

 أن يتعرل ةب دئ اكةالء والعالقة بن الرةء وال وت .4

 أن يستددم القواعد استدداة  صحيح  .5

 أن يكون الكلم ت ة  اارول .6

 جتمة أفكره كت بة يف مج  ةستدد ال تيب العر  املن سب للكلم ت .7

ة أفك ره كت بة يف مج  ةستددم الكلم ت ال حيحة يف سةي قه  ةة   ية  ترمج .8

 تغي  لك  الكلمة  وبن ئه  بتغي  املعا

 ترمجة أفك ره كت بة يف مج  ةستددم ال يغ التحوي  املن سبة .9

 استددام األسلوب املن سب للموضوع أو للفكرة املعرب عنه  .14

 ة واضحة ةعربة.سرعة الكت بة ةعربا ع  نفسو يف لغة صحيحة سليم .11

 أنواع الكت بة د.
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 تنقس، الكت بة  سب أسلور  و      إ، ثالثة أنواع  وىي : 

 أو : كت بة إجرائية عملية )وظيفية(

ى ا النوع ة  الكت بة يتعل  ب ملعة ةالت امل لبة ت اكداريةة  وىةو ضةروري يف  

 رل والشةةرك ت ودواويةة  اايةة ة للمنةة فع الع ةةةة وا  صةةة  واملك تبةة ت الرمسيةةة يف امل ةة

ااكوةةةةةة وغ ىةةةة . وفةةةة ا النةةةةوع ةةةةة  الكت بةةةةة قواعةةةةد اةةةةددة  وأصةةةةول ةقنتةةةةو  وتق ليةةةةد 

ةتعةة رل عليهةة . ك لتقةة رير  والرسةة ئ  اكداريةةة  والتعميمةة ت... وغ ىةة   وتتميةةء ىةة ه 

الكت بةةةةةة بسرةةةةة  خ ليةةةةةة يف أسةةةةةلور  ةةةةةة  اكحيةةةةة ء  ودد ت ألف ظهةةةةة  ق طعةةةةةة   جتمةةةةة  

لأ   تسةةةتلءم ىةةة ه الكت بةةةة ةهةةة رة خ صةةةة  أو ةوىبةةةة ةعينةةةة  أو ةلكةةةة التسويةةة   ولةةة 

ةتميءة  وإن ك ن بعضه  حيتة ج إ،  قةدر ةة  التةسث  واكقنة ع لقضة ء أةةر  أو اسةته لة 

 72لدص.

 ث ني : الكت بة اكبداعية الغنية:

ىةة ا النةةوع ةةة  الكت بةةة يقةةوم علةةه كشةةف األ  سةةيس واملشةة عر  والعواطةةف  

بتكة ر يف الفكةرة  وختليةة  املعة ت  والتحلية  رةة   وحيتة ج ىة ا النةةوع إ، اكنسة نية  واك

ةلكة ف رية ةركورة يف الةنفس  وةسةتقره  يف الوجةدان  فهةي تعبة  عة  رؤيةة لد ةية 

حات أبعةة د لةةعورية ونفسةةية وفكريةةة  وتكشةةف عةة   س سةةية خ صةةة جتةة ه الت ةة رب 

ةةة  لةةدص إ  اخةةر  ويراعةةي أن اكنسةة نية  تبةةو علةةه ا بتكةة ر   التقليةةد  وجتلةةف 

تتفر يف س  به  ةه رات خ صة  وخربة فنيةة ومج ليةة فة   ة ورى  الك ةنةة يف القرحيةة  
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والةةةة سةةةقيف يةةة ء املعرفةةةة  ولةةةرب  ةةةة  نبةةةغ البالغةةةة والفسةةة  ة  وارتةةةوب ةةةة  فةةةيش 

النفحةة ت الرب نيةةة الةةة أفةة ء اهلل رةة  علةةه بعةةش النةة    فوىبةةوا القةةدرة علةةه اكبةةداع يف 

كت بة  ليس ك  ة  خ  ب لقل، ديكنو أن يبتكر األسة ليب أو يبةدع يف األكة ر  بة  ال

 73ىي ةلكة ف ية تنمو ب لتدريب وتءدىر ب لقراءة.

وكمةةةةة  قةةةةة ل امةةةةةد علةةةةةي الك ةةةةةة   وىةةةةةو الةةةةة ي ي وعةةةةةة اكنسةةةةة ن يف  ي تةةةةةو  

اكجتم عيةةة وةةة  تن ةةوي عليةةو ةةة  ةواقةةف وأ ةةداث ةتنوعةةة  بق ةةد التوصةة  ةةةع بةةو 

يةة  ةةة  يعةة  لةةو ةةة    جةة ت  والوفةة ء يةة  يعةةرب لةةو ةةة  ةت لبةة ت. ولعةة  جنسةةو  وجق

ة  أى، اجمل  ت الة دي ر  املةتعل، ةة  خالفة  ىة ا النةوع ةة  التعبة : كت بةة الرسة ئ  

والربقيةةة ت  كت بةةةة املةةة كرات والنشةةةرات  وكت بةةةة التقةةة رير وةةةة ء اكسةةةتم رات  وإعةةةداد 

ت  يةةةةةة وا ت ةيةةةةةة  وكت بةةةةةة ا ضةةةةةر امللد ةةةةة ت  وإعةةةةةداد كلمةةةةة ت اكجتم عةةةةة ت اكفت

اجللسةةةةةةةة ت واكجتم عةةةةةةةة ت ا  صةةةةةةةةة ب لل ةةةةةةةة ن واملةةةةةةةةؤزرات  واكج بةةةةةةةةة عةةةةةةةة  أسةةةةةةةة لة 

 74اكةتح ن ت  وكت بة الدعوات وغ  حلأ.

 ث لث : الكت بة الوظيفية اكبداعية

وىو ال ي إلمع بةن الوظيفةة واكبةداع  و ة  ت ىة ا النةوع ةتعةددة. ةنهة :  

  إعةةةةةداد ا  ضةةةةةرة  وفةةةةة  التعليةةةةة   وفةةةةة  البحةةةةة   وفةةةةة  إدارة فةةةةة  كت بةةةةةة املق لةةةةةة  وفةةةةة

 75الندوة.

                                                           
73

 177  امله رة اللغوية... أمحد فوأد  
74

 149  نفس املرجعأ.د. امد علي الك ة   
75

 186  ت: 1992  امله رات اللغوية ة ىيته  وطرائ  تدريسه أمحد فوأد امود علي ن    



42 
 

42 
 

وىةةةةةةةو الةةةةةةة ي ينقةةةةةةة  الكتةةةةةةة ب ةةةةةةةة  خاللةةةةةةةو ةشةةةةةةة عره وانفع  تةةةةةةةو وعواطفةةةةةةةو  

وأ  سيسةةو  يف كلمةة ت ةنقةة ة  وعبةة رات ةوالةة ة  يراعةةي فيهةة  مج ليةة ت اللغةةة وأصةة لة 

النةوع ةةة  األفكة ر و سة  الديب جةةة. وتتنةوع اجملةالت ديةة ر  ةة  خاللةو الك تةةب ىة ا 

التعبةة  إ، قةةرب الشةةعر  كت بةةة الق ةةة  الروايةةة  واملقةة ل  املسةةر ية  الةة اج،  السةة   

76اليوةي ت  امل اكرات الشد ية.
 

 

 ةالسابق البحوث .ب

تقةةدة  بعةةش البحةةوث السةة بقة عةة  نتي ةةة  وثةةو املتعلقةةة بت بيةة  طريقةةة ا ري ةةة  قد 

ن فعة  عنةد املةدر  و خ صةة عة  التالةية   ألن  ال ىنية . ك ن استددام طريقة ا ري ةة ال ىنيةة 

ى ه ال ريقة زك  ان ترقي مح سة تعل، التالةي . كم  وجد يف    ةرمي و ىنية الف ريةة ولؤلةؤة 

 املربورة.

ترقيةة اىتمة م التالةية  بت بية  ا ري ةة يف البح  الس ب  ال ي  ثتو ةةرمي جة  العنةوان  

الةية ىف املدرسةةةةةة ةةةةةة  نج الث لثةةةةةة املتوسةةةةة ة اكسةةةةةالةية ال ىنيةةةةةة  ىف در  تةةةةة ري  الثق فةةةةةة اكسةةةةة

يدل عله أن استددام طريقة ا ري ة ال ىنية  يف تةدريس در  التة ري   ااكوةية هوندانج جلي

 اكسالةية زك  ان ترقي مح سة التعل،  ة يكون اجن ر التالةي  ةتءيدا.

ت بيةةةةة    العنةةةةةوان وكةةةةة لأ وجةةةةةد يف البحةةةةة  السةةةةةب  الةةةةة ي  ثتةةةةةو ىنيةةةةةة الف ريةةةةةة جةةةةة 

ىف در  الدينيةةةة  هواجنةةة ر  اسةةة اتي ي ت تةةةدريس ا ري ةةةة ال ىنيةةةة  ىف ترقيةةةة ابةةةداع تعلةةة، التالةيةةة 
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زك  ان ترقي ابداع تعل، التالةية   اكسالةية ىف املدرسة توري  الث نية املتوس ة ااكوةية ي  نج

 وإجن ره. 

ورة ج  العنةوان ترقيةة إجنة ر تعلة، وك لأ وجد يف البح  الس ب  ال ي  ثتو لؤلؤة املرب  

يف تدريس تربية دي  اكسالم عله تلمية  الف ة  ااة دي عشةر ىندسةة  ب ريقة ا ري ة ال ىنية 

املدرسةة الث نويةة املهنيةة ااكوةيةة كةرا  زكة  ان ترقةي إجنة ر تعلة،  2 (TKJ)الكوبيوتر الشةبكي 

 التالةي  يف تدريس تربية دي  اكسالم.

بةةن البحةةوث السةة بقة الةةة  ثتهةة  ةةةرمي وىنيةةة الف ريةةة ولؤلةةؤة املةةربورة وىةة ا وأةةة  التشةة بو  

 MIND MAP)البح  ال ي    الب    ىو استددام طريقة ا ري ة ال ىنة 

وأةةةةة  اكخةةةةتالل بةةةةن البحةةةة  السةةةة ب  الةةةة ي  ثتةةةةو ةةةةةرمي وىةةةة ا البحةةةة  ىةةةةو يف ةتغةةةة   

سةةةالةية و ةةة  الب  ةةة  يف ةهةةة رة البحةةة  ويف طريقةةةة البحةةة    ثةةة  ةةةةرمي يف در  التةةة ري  اك

و ةة  الب  ةة  ب ريقةةة  (PTK)الكت بةةة   ثةة  ةةةرمي ب ريقةةة البحةة  اكجرائةةي الف ةة  الدراسةةي 

 البح  النوعي. 

واخةةةةتالل بةةةةن البحةةةة  السةةةةب  الةةةة ي  ثةةةةو ىنيةةةةة الف ريةةةةة وىةةةة ا البحةةةة  الةةةة ي  ةةةة   

اكسةةةالةية و ةةة   الب  ةةة  ىةةةو ةةةة  ن  يةةةة ةتغةةة  البحةةة    ثةةة  ىنيةةةة الف ريةةةة يف در  ال بيةةةة

الب  ةةة  يف ةهةةة رة الكت بةةةة   ثةةة  ىنيةةةة الف ريةةةة يف ابةةةداع التالةيةةة  و ةةة  الب  ةةة  يف مح سةةةة 

 التعل،. 

واةة  اخةتالل بةةن الب  ة  السة ب  الةة ي  ثتةو لؤلةةؤة املةربورة وىة ا البحةة  الة ي  ةة   

جرائةي الف ة  الب    ىو طريقة البح  وةتغ  البح    ث  لؤلؤة املةربورة ب ريقةة البحة  اك
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و ةةة  الب  ةةة  ب ريقةةةة البحةةة  النةةوعي   ثةةة  لؤلةةةؤة املةةةربورة يف در  ال بيةةةة  (PTK)الدراسةةي 

الدينيةةة اكسةةالةية و ةة  الب  ةة  يف ةهةة رة الكت بةةة   ثةة  لؤلةةؤة املةةربورة يف اجنةة ر الةةتعل، و ةة  

 الب    يف مح سة التعل،.

ن البحةةةوث السةةة ب  وىةةة ا تسةةهيال يف جديةةةد تشةةة بو البحةةوث السةةة بقة واختالفهةةة  بةة 

 الب    الق ئمة الت لية: فقدمالبح  

 اكختالل التش بو ع م البح  عنوان البح  س، الب   إ

ترقيةةةةة اىتمةةةة م التالةيةةةة   ةرمي

بت بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا ري ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ال ىنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ىف در  

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ري  الثق فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

اكسةةةةالةية ىف املدرسةةةةة 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  نج الث لثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

املتوسةةةةةةةة ة اكسةةةةةةةةةالةية 

 ااكوةية هوندانج

 يجل 

نفةةس اسةةتددام  2449

  ىنيةا ري ة ال 

يركةةةةةةء البحةةةةةة   . أ

ىف امهتةة م تعلةة، 

 التالةي 

املةةةةةةةةةةةة دة الةةةةةةةةةةةةة  . ب

 ثتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

الب  ثةةةةةةةةة ىةةةةةةةةي 

 تةةةةةةةةةةةةةةةة ري  در 

 الثق فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 اكسالةية

ت بيةةةةةةة  اسةةةةةةة اتي ي ت  ىنية الف رية

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريس ا ري ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

نفةةس اسةةتددام  2414

ا ري ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ةةةةةةة  كثةةةةةةة  ىف  . أ

 ابداع التالةي .
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ال ىنيةةةةةةةةةةةةةةةة  ىف ترقيةةةةةةةةةةةةةةةة 

ابةةةةةةةداع و اجنةةةةةةة ر تعلةةةةةةة، 

التالةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ىف در  

الدينيةةةةةةة اكسةةةةةةالةية ىف 

تةةةةةوري  الث نيةةةةةة املدرسةةةةة 

املتوسةةةةةةةةةة ة ااكوةيةةةةةةةةةةة 

 ي  نج

 ال حىنية

 

 

 

 

 

 

 الةةةةةةةةةةةةة املةةةةةةةةةةةة دةب. 

 الب  ثةةةةة  ثتهةةةة 

 در  ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

 الثق فةةةةةةةة تةةةةةةة ري 

 اكسالةية

ترقيةةةةةةةةةةةةة إجنةةةةةةةةةةةة ر تعلةةةةةةةةةةةة،  لؤلؤة املربورة

 ب ريقة ا ري ة ال ىنية 

يف تةةةةدريس تربيةةةةة ديةةةة  

علةةةةةه تلميةةةةة   اكسةةةةةالم

الف ةةة  ااةةة دي عشةةةةر 

ىندسةةةةةةةةةةةةةة الكوبيةةةةةةةةةةةةةوتر 

 2 (TKJ)الشةةةةةةةةةةةةةةةةةبكي 

املدرسةةة الث نويةةة املهنيةةة 

 ااكوةية كرا 

 البحةةةةةةةة  يركةةةةةةةةء. 1   2414

   تعل، إجن ر ىف

 الةةةةةةةةةةةةةةة املةةةةةةةةةةةةةة دة. 2

 الب  ثةةةةةة  ثتهةةةةة 

تربيةةة  در  ىةةي

 دي  اكسالم

 2.1الق ئمة 
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سة بقة الةة  سةته  البح  ال ي  ثو الب    يف ىة ا البحة  ،تلةف بة لبحثوث ال 

 ولؤلةةؤة املةةربورة  يف ىةة ا البحةة   ةة  الب  ةة  عمةة  يتعلةة  ب للغةةة العربيةةة يعةةا يف ىنيةةة الف ريةةة ةةةرمي و

يف البحةوث السة بقة  ثة  الب  ثة ت   و   عة  ترقيةة مح سةة الةتعل، يف ةهة رة الكت بةة ةه رة الكت بة

 يف ىةة ا البحةة  وطبةة  الب  ةة  الةةتعل،. عمةة  يتعلةة  بدرسةة بية ديةة  اكسةةالم  و ثةة  عةة  ترقيةةة نتي ةةة

 .كميةال ريقة ال طبق  يف  وثو  وأة  الب  ث ت الس بقة  ريقة النوعيةال

 

 نموذج البحث .ج

ك نةة  دقةةة طريقةةة البحةة  ةهمةةة  ىةة ه لتعيةةن ااقةة ئ  الةةواردة دقيقةةة او غةة  دقيقةةة   

حوثةة. وأةة  ال ريقةة وك لأ يرجه يف البح  فحص استددام ال رق املن سبة ب ملوضةوع ت املب

ىةةي طريقةةةة رئيسةةةة الةةة يسةةةتددةه  الب  ةةة  لتحقيةة  األىةةةدال  وأةةةة  البحةة  ىةةةو السةةةعي يف 

 77اكتش ل دقة املع رل وت ويرى  وجتريبه  ب ريقة علمية.

يف ةهةة رة الكت بةةة ىنةة  لتنقيةةب ا ةةوال البي ةةة الدراسةةية  ت بيةة  طريقةةة ا ري ةةة ال ىنيةةة  

يف ةهة رة الكت بةة ةتءايةدا. تركةء ىة ا البحة  يف ترقيةة مح سةةة اجل ابةة  ةة تكةون مح سةة الةتعل، 

 .التعل، يف ةه رة الكت بة بت بي  طريقة ا ري ة ال ىنية 

ك نةة  مح سةةة الةةتعل، ىف ةهةة رة الكت بةةة غ لبةةة غةة  تتعةةة عنةةد التالةيةة  علةةه ةسةةتوب  

ةهةة رة الكت بةةة. املدرسةةة املتوسةة ة اكسةةالةية  وىةة ه ريةة  بسةةب قلةةة إبةةداع املدرسةةن ىف تةةدريس 

ىف ىةة ا البحةة  سةةي لب الب  ةة  ااقةة ئ  املتعلقةةة بت بيةة  طريقةةة ا ري ةةة ال ىنيةةة  و م سةةة 
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تولةونج   املتوسة ة اكسةالةية ااكوةيةة بعونةوت  بولوسة ريالتعل، ىف ةه رة الكت بةة ىف ةدرسةة 

يف ىةةة ا  .)تولةةةونج أجةةةونج  املتوسةةة ة اكسةةالةية ااكوةيةةةة بعةةة ن و  ةدرسةةةة عةةة ن وو   أجةةونج

البح  سي لب الب    ااقة ئ  ةة  ةةدير املدرسةة واملدرسةن والتالةية  ووثة ئ  املدرسةة وةة  

 يتعل  ب اق ئ  ا ت ج ت ىف الب  . ور ه العملية يرجه أن تن ل ااق ئ  ااقيقة وال حية.

لتسةةةهي  يف فهةةة، جهةةةة ىةةة ا البحةةة  وأىدافةةةو  أقةةةدم الب  ةةة  ىةةة ا البحةةة  ب  ري ةةةة  

 الت لية:

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةطريقة ا ري ة ال ىني

 ت بي  طريقة ا ري ة ال ىنية نتي ة ت بي  ا ري ة ال ىنية

 الكت بة ترقية مح سة التعل، يف ةه رة


