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الباب األول 

املقدمة 

 متهيد املشكلة .1

اللغة العربية كمادة إلزامية يف مناىج ادلدرسة العالية زلتاجة إىل تطويرعلى 
ىذا ميكن التعجيل بتطبيق النموذج ادلبتكر الذى ينمى . إلقائو لتكون الفعالة 

 . م القائم على حل ادلشكالتيحاليا يف عامل التعليم ىو منوذج التعل

والتشاور مع طالب ادلدرسة  Q & Aبناء على جتربة الباحث عند تنفيذ 
مبا يف ذلك . ، ولقد وجد الباحث بعض ادلشكالت" مطالع اذلدى" العالية 

قيمة نتائج تعلم الطالب ال يزال أقل من ادلتوسط و بني غريىا ىناك بعض 
و أيضا قلة . الطالب الذين جيدون الصعوبة لسؤال عند تعليم اللغة العربية

 ٪ من الطالب نالوا نتائج حتت 65.21وسيلة تعلم اللغة العربية ادلسبب 
 [ KKM ] قيمة ادلعايري اكتمال احلد األدىن [ KKM ]معايري اكتمال احلد األدىن 

ناحية أخرى ، والطالب أيضا يشعر باحلرج إذا  . 70على ادلادة العربية ىي 
. أحد األسباب أن عملية التعلم يف الفصول الدراسية اىتمام. يسألون شفويا

عموما ، والتعليم يرتكز على ادلدرس يف شكل اجتاه واحد ،  عندما يتم منح 
ادلدرس الطالب الفرصة لطرح عام مث أهنم ال يستخدمون تلك الفرصة بسبب 

.  قلة الثقة بالنفس
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ادلدرسة ىي أساس على الكثري من العوامل اليت تؤثر على حتقيق , عادة
نتائج تعلم الطلبة   ، ولكن يبقى ادلعلم يف نظام الذي يلقى باللوم كحزب 

ادلعلم ىو عنصر مهم . األكثر مسؤولية عن نوعية التعليم و التحصيل للطالب 
أن  (1988:8)وقال رسفدي  . يف العملية التعليمية ، وخاصة يف عملية التعلم

بعض العوامل اليت تؤثر على جناح الطالب يف التعلم ، ىو تعتمد بالكامل : " 
لقدرتو وشخصيتو " . على قدرة ادلعلمني و البيئة التعليمية وشخصية ادلعلم 

تتأثر بيئة التعلم بشدة بسبب التغريات يف .أصبح شيئا زلدد الذي عند ادلعلم 
أساليب التدريس ، واحد منهم تطبيق األشكال ادلختلفة من أساليب التعليم 

حيث كان على الطالب  . ( CBSA )التفاعلي ، وىي كيفية تعلم الطالب النشط 
يف ىذا األسلوب دورا نشطا يف عملية التعلم ، وذلك دلرة واحدة ميكن أن ترسل 

 .كل مشكالت

مشكلة أخرى ادلؤثرة على حتقيق سلرجات التعلم ىو روح أو شخصية 
. عادة، مستوى ثقة الطالب  ال يزال منخفض جدا. العقلية ادلتعلمني أنفسهم

بناء على ىذه . طالب يريد فقط أن يسأل إذا كان قد سألو ادلدرس عند التعليم
النتيجة النهائية مرجو على فصل . ادلشكالت حبث الباحث لعمل إجراء البحث

. ادلشكالت ويكون حال بديال على ترقية العملية التعليمية

يف ىذا البحث كان الباحث سيؤكد معاجلة ادلشكالت من خالل النهج 
أوضح أن السلوك   (2003:34)النظرية اإلنسانية كما عرب عنو حارجاتنو 
اخلطوات ادلتخذة يف ىذه الدراسة ىو . ميكن أن جيعلها ادلعلم هبا إلدارة أوضاع 
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استخدام وسائل التعلم ادلطبق إىل أساليب التعليمية احملددة لتكون قادرة على 
البحث الذى سيجرى على . متهيد السبيل لفهم ادلواد التعليمية  عند ادلتعلمني

قية العملية التعليمية من رالبحث التطبيقي، ألن يف ىذا البحث لتحسني وت
. حالل تطبيق منوذج التعليم

ويعترب ىذا البحث ضروري جدا ألنو إذا مل حيثو، وسوف تستمر ىذه 
ادلشكالت لتطول وتؤثر على نوعية تعلم اللغة العربية نتيجة غري مناسب وليس 

. األساليب ادلستخدمة يف الدراسة

باإلضافة إىل ذلك، إذا مت حبثها وجدت حال حللها، بعد ذلك يعطي  
وىذا  احلال سوف يشجع تطوير . إسهاما إجيابيا يف عامل تدريس ادلادة العربية

. تعيلم اللغة العربية يف وقت الحق
وبالتايل ىذه ادلشكالت مهمة أن ترفع إىل السطح وحتتاج إىل حل ألن 

 .مبافيها مشكالت اللغة العربية يف رلال التعليم
 

 صياغة املشكلة .2
متهيد ادلشكلة ادلذكورة، حدد الباحث ادلشكلة ادلذكورة الّتى بناء على 

 .تصري إىل ىدف البحث ىو ترقية إستيعاب اللغة العربية
: وكذلك يعربى الباحث ادلشكلة على النىحو التىاىل

 اللغة العربية قبل استخدام منوذج التعليم علىكيف ترقية استيعاب التالميذ  . أ
 ؟" ورقة األسئلة ادلكتوبة" القائم على حل ادلشكالت بوسيلة التعلم
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 اللغة العربية بعد استخدام منوذج التعليم علىكيف ترقية استيعاب التالميذ  . ب
 ؟" ورقة األسئلة ادلكتوبة" القائم على حل ادلشكالت بوسيلة التعلم

ىل ىناك فعالية استخدام منوذج التعليم القائم على حل ادلشكالت بوسيلة  . ج
 استيعاب اللغة العربية  ؟ىف ترقية " ورقة األسئلة ادلكتوبة" التعلم

 
  أهداف البحث .3

 :إستناد إىل صياغة ادلشكلة ادلذكورة، فأغرض ىذا البحث ىو
 معرفة ترقية استيعاب التالميذ  قبل استخدام منوذج التعليم القائم على حل  . أ

 " ورقة األسئلة ادلكتوبة" ادلشكالت بوسيلة التعلم

معرفة استيعاب اللغة اللعربية لتالميذ بعد استخدام منوذج التعليم القائم  . ب
 "ورقة األسئلة ادلكتوبة" على حل ادلشكالت بوسيلة التعلم

فعالية استخدام منوذج التعليم القائم على حل لتحديد وجود او عدم  . ج
ىف ترقية استيعاب اللغة " ورقة األسئلة ادلكتوبة" ادلشكالت بوسيلة التعلم

 .العربية
 

 فوائد البحث .4
فائدة النظرية ، يعىن إلعطاء سهل ىف انشار عملية التدريس ادلتعلقة  . أ

مبجال العلوم اللغوية ىي اللغة العربية، خاصة ادلتعلىقة بفعىالية 
استخدام منوذج التعليم القائم على حل ادلشكالت بوسيلة التعلم 

 .ىف ترقية استيعاب اللغة العربية " ورقة األسئلة ادلكتوبة"
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فائدة عملية، يعىن إكتشاف التصوير العملى احملسوب من نتائج  . ب
البحث العملية، إلعطاء مداخالت ادلفيدة و انتشار تربية اللغة 

 . ىف ترقية استيعاب اللغة العربيةالعربية خصوصا
فائدة عملية، يعىن إكتشاف التصوير العملى احملسوب من نتائج  . ج

البحث العملية، إلعطاء مداخالت ادلفيدة و انتشار تربية اللغة 
 .  اللغة العربيةالعربية خصوصا ىف ترقية استيعاب

 
 منهج البحث .5

 nonequivalentوأما التصميم ادلستخدم يف ىذا البحث فهو شبو جتريبية 

control group design . ويوجد ىنا رلموعتان يعىن اجملموعة التجريبة واجملموعة
. الضابطة اللتان يعطيهما الباحث اختبارا قبليا دلعرفة حاالت أوىل منهما

.  ولكن باستعمال اجملموعة ادلوجودة (random) العشوائيىة غريواجملموعة سلتارة ب
وبعد تنفيذ االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية سيستمر الباحث باستخدام  

" ورقة األسئلة ادلكتوبة"منوذج التعليم القائم على حل ادلشكالت بوسيلة التعلم 
والعكس أن اجملموعة الضابطة، ىم ال . ىف ترقية استيعاب اللغة العربية

. يستخدموا ىذه النموذج ولكن ىم يستخدمون الطريقة كالعادة
وبعد أن تتمى عملية التعليم ىف اجملموعة التجريبة مناسبا منوذج التعليم ادلوجو، 

يعطيهما الباحث اختبارا بعديا لقياس فعالية استخدام عملية التعليم منوذج 
ىف " ورقة األسئلة ادلكتوبة"التعليم القائم على حل ادلشكالت بوسيلة التعلم 
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، مث يقارهنا الباحث بالتحصيل الدراسي أو الفعايل ترقية استيعاب اللغة العربية 
.  من استخدام طريقة التعليم التقليدي

 (116  : 2011)والباحث أن يستعمل التصميم الذي ذكره سوغيونو 
: وىو فيما يلي

 1.1الرسم 

 تصميم البحث

 

 

: البيان
1O : االختبار القبلي من التالميذ ىف اجملموعة التجريبية قبل استخدام  منوذج

ىف " ورقة األسئلة ادلكتوبة"التعليم القائم على حل ادلشكالت بوسيلة التعلم 
ترقية استيعاب اللغة العربية  

2O :  االختبار البعدي من التالميذ ىف اجملموعة التجريبية بعد منوذج التعليم
ىف " ورقة األسئلة ادلكتوبة"القائم على حل ادلشكالت بوسيلة التعلم        

       ترقية استيعاب اللغة العربية 
3O : االختبار القبلي من التالميذ ىف اجملموعة الضابطة قبل استخدام عملية

  التعليم  بالطريقة التقليدية

2O    X         1O  

     

4O                3O  
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4O:   االختبار البعدي من التالميذ ىف اجملموعة الضابطة بعد استخدام عملية
التعليم بالطريقة التقليدية   

X  :  استخدام عملية التعليم منوذج التعليم القائم على حل ادلشكالت
 ىف ترقية استيعاب اللغة العربية" ورقة األسئلة ادلكتوبة"بوسيلة التعلم         
  نظام كتابة الرسالة .6

ادلوضوع 
صفحة ادلصادقة 

بيان األصالة الرسالة 
شكر و تقدير 

 احملتويات 
قائمة اجلدوال 
ادلقدمة : الباب األول 
 متهيد ادلشكلة .1
 صياغة ادلشكلة .2
 أىداف البحث .3
 فوائد البحث .4
 منهج البحث .5
 نظام كتابة الرسالة .6
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النظرية عن منوذج التعليم القائم على حل ادلشكالت ىف ترقية : الباب الثاىن
 استعاب اللغة العربية

 تعريف منوذج التعليم .1
 عالمات منوذج التعليم .2
 وظيفة منوذج التعليم .3
 أنواع منوذج التعليم  .4
 منوذج القائم على حل ادلشكالت .5

 تعريف منوذج التعليم القائم على حل ادلشكالت . أ
 حصائص منوذج القائم على حل ادلشكالت . ب
 خطوات منوذج القائم على حل ادلشكالت  . ج
 مزايا منوذج التعليم القائم على ادلشكالت . د
 نقص منوذج التعليم القائم على حل ادلشكالت  . ه

 ورقة األسئلة ادلكتوبة .6
 استيعاب اللغة العربية .7
 البحث السابق .8

 منهج البحث: الباب الثالث
 و عينتو , رلتمعو, زلل البحث .1

 زلل البحث . أ
 رلتمع البحث . ب
 عينة البحث . ج
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 تصميم منهج البحث .2
 طريقة البحث .3

 التعريف اإلجرائي و اإلصطالحي  . أ
 التعريف اإلجرائي دلتغري البحث  (1
 التعريف اإلصطالحي (2
 أدوات البحث .4

 االختبار . أ
 االستفتاء . ب

 عمليىة تنمية األدواة .5
 اختبار الصدق . أ

 اختبار ادلوثوقة . ب
 حتليل درجة الصعوبة . ج
 حساب قوة التفريق . د
 أسلوب مجع البيانات .6
 حتليل البيانات .7
 

 حواصل البحث و تفسريىا: الباب الرابع
 نتائج البحث .1

ترقية استيعاب اللغة العربية قبل استخدام منوذج التعليم القائم  . أ
 "ورقة األسئلة ادلكتوبة "على حل ادلشكالت بوسيلة التعلم 
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 التحصيل من جتريب أداة البحث . ب
ترقية استيعاب اللغة العربية بعد استخدام منوذج التعليم القائم  . ج

 "" ورقة األسئلة ادلكتوبة "على حل ادلشكالت بوسيلة التعلم 
مقارنة قيمة ادلتوسط بني االختبار القبلي واالختبار البعدي و  . د

 ترقية استيعاب اللغة العربية
 Gain اختبار  . ه
 اختبار فروض البحث . و
 وصفية بيانات االستفتاء . ز
تفسري عن فعالية منوذج التعليم القائم على حل ادلشكالت  . ح

ىف ترقية استيعاب اللغة " ورقة األسئلة ادلكتوبة "بوسيلة التعلم 
 العربية

 

 النتائج و االقرتاحات: الباب اخلامس
 النتائج .1
 االقرتاحات .2

 ادلراجع
 سرية الباحث 

 ادلالحق
 


