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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 
 خلفية البحث

يف العيا،   اللغة العربية إحدى اللغات العظيمة اليت ذلا شأن عظيي  مكااةية مياكية
األكييي   م تنييييهبل ايييا الليييرهن الايييرني ىيييدى للمييي كنض  مغيييمسلة اع ميييدت    يييا لغييية ر يييية يف

ادل خييدةو م يي   تعلمآلييا امن يف  كييياغا غاييوة يف العييا، مخبااييية يف إةدمةي يييا كنييمس الع ييي ر 
 اللدديةو

م للد تأدي اللغة دمرا ىاكا يف ربليق ادلنهبلة العليا لالة ان بض الاائنات 
األخرى  م ىي على األشاال األخرى للحياة االة اةية تط رت ب رعة يف فًتات 

 1تط رىا تهبمد األجيال اإلة اةيية باألدمات الفعيالة لل ليدم م ال ط روك الحلة م ىي يف 

م ال مائل ال عليمية ذلا دمر كآل  يف  داء عملية ال علي  م ال عل  حيث  هنا مميلة 
ّطالع عليآلا خارج ال فو فالا اب لو دمر بض ادلعل  م الطالب م    طيع الطالب اال

 ى : الا اب ال عليمي غما قال ةاار عبد اهلل الغايل ىام يف تط  ر ال علي  م ال عل  ألن

) ال عاء المسي حيمل الللمة ال ائغة الطيبة  م الللمة ادلرة ادلمساق اليت ةلدكآلا 
للطالب اجلائع  م ادلعل  ى  ال ميلة م ال امطة اليت تلدم ب امط آلا ىمسه الللمة للطالب  

يف حالة عدم  –تا ن كعدمكة  حياةا م ىمسه ال ميلة ال    افر مج دىا دائما بل تااد 
م اذا غان ألكر غمسلة فًتغيهب اى ماكنا على ال عاء م احمل  ى م ى   –إعداده ادل اد اجليد 
  2الا اب ال عليمي (و

                                                             
1

 و7(  1977  )اللاىرة: دار الالافة أساسيات تعليم اللغة العربيةف مي   ةس م زلم د غاكل الناقح   
 و7م(  1991)الر اض: دار الغايل    أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بها عبد احلميد عبد اهلل  ةاار عبد اهلل الغايل م 2
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)) م اذا غان ادلعل  لو دمر يف العملية ال عليمية فإن الا اب ال عليمي ى  المسي 
حىت حي ل كا ال علي  كا  ر د  فالا اب  جيعل ىمسه العملية ك  مرة بض ال لميمس م ةف و

باق كعو  نظر فيو غلما  راد  م كا مث جند الا اب ال عليمي اجليد ى  المسي جيمسب ال لميمس 
     3حن ه م  شبع رغب و م جيد فيو ةف و ((و

م    ما الا اب ال عليمي ادل اد الدرامية اليت  ر د ادلدرس  ن  ل م ب عليمآلا 
ت ا ن ادل اد الدرامية كا كادة اإلم ماع م الاالم م اللراءة م الا ابة لألغراض ادلرج ةو م 

م الل اعدو م ادل اد ال عليمية ىي احمل  ى ال عليمي المسي ةرغب يف تلدديو للطالب بغرض 
  4ربليق  ىداف تعليمية كعرفية  م كآلار ة  م مجداةيةو

اعبة جدا مت غد  الدرامي ادل ادمكا ادلشاالت اليت الحظ آلا الباحاة ىي 
معدم مج د  غو جمسابمزبطيط  م الا اب المسي ال  رمق  ادلادة على النح ي

 .كع  ةو كآل  جدا لطالب ادلدارس االب دائية  ال  ر
 المسي  تعليمي غ اب حاجة يف فالطالب ادلشاالت ىمسه كا اةطالقا

الا اب ال    ري م كال   االب دائية ادلدارس طالب باح ياجات  نامب
 .اعليال ف

ادل امهة بإعداد ك اد تعليمية  كنامبة  ةالباحا تبناء على ىمسه اخللفية  رادو  
 العربية الف حىويف كآلارة اللراءة دبرغهب ترقية اللغة 

 

 أسئلة البحث
ةظرا إىل ادللدكة قد بدت األك ر الااوة اليت تدفع الباحاة إىل ربليلآلا  ملمسا مضعت 

 البحث مىي كا  لي:الباحاة بعض األمئلة لئال  ط ل 
 يف كدرمة خدجية االب دائية م رابا ا ؟ اللراءةغيف تط  ر ادل اد ال عليمية دلآلارة   -1

                                                             
 و7ادلرجع ةف و   3
ف   )دوم   ك م ات ال قدروس الدورات التدريبية لمعلم  اللعة العربية لغير الناطقين بها, )الجانب النظري(عبد الرمحا با إبراىي  الف زان م  خرمن   4

 و111(  1433اإلمالكي  
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لدي الطالب يف  اللراءةلًتقية كآلارة  اللراءةكا كدى فعالية ادل اد ال عليمية دلآلارة   -2
 كدرمة خدجية االب دائية م رابا ا ؟

 أهداف البحث
 ال ا ل إليآلا ىي: األىداف اليت تر د الباحاة

 يف كدرمة خدجية االب دائية م رابا او اللراءةتط  ر ادل اد ال عليمية دلآلارة  و  
لدي الطالب يف  اللراءةلًتقية كآلارة  اللراءةدلعرفة كدى فعالية ادل اد ال عليمية دلآلارة  .ب 

 كدرمة خدجية االب دائية م رابا او
 

 فرض البحث
  ادلرغهب إمجاال م   اعد الطلبة على فآل  الن  صوإن إعداد ك اد تعليمية كنامبة  فيد 

 أهمية البحث
  رجى  ن  أيت ىمسا البحث بن ائج إجيابية كا الن احي النظر ة م ال طبيلية:

إن إعداد ادلادة  ال عليمية دلآلارة اللراءة كآل  يف عملية ال علي  م كا الناحية النظر ة   -1
 ال عل و

 كا الناحية ال طبيلية   -2

عا فعالية إحدى ممائل ال علي  يف ترقية إحدى ادلآلارات  لالغ شاف:  ةللباحا -  
 اللغ  ةو

 يف الفعالة ال علي  مميلة مازباذ ال در س عملية تنفيمس يف دل اعدهت :  للمدّرمض  -ب 
 اللراءة كآلارة  تعلي 

 احيحة قراءة العربية اللغة قراءة يف دل اعدهت :  لل الكيمس  -ج 
 ومال عل  ال علي  عملية ل ط  ر   اعدىا البحث ىمسا  ا ن  ن:  للمدرمة  -د 

 

 حدود البحث
 حباو ليس إال تعملا متدقلا يف البحث  مت ا ن احلدمد كا  لي: ةد الباحام حد

 د ادل ض عياحل و  

 ادلل  د كا إعداد ك اد تعليمية دلآلارة اللراءة ى  غ اب تعليمي لدى الطالبو
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  د الهبكاياحل و ب

 ۰۲15/ ۰۲14 البحث يف العام الدرامي
 

 د ادلااياحل جو

يف كدرمة خدجية االب دائية  اللراءةدلآلارة  ل  ر ىمسا البحث على تعلي  كادة اللراءة  
 م رابا ا لل ف ال ادس  و

 

 مصطلح  البحث
قبل الشرمع يف البحث  فما ادل  ح ا  ن   ضح الباحاة كا حي  ى عليو كا 

 ك طالحات ادل ض ع غما  لي:
: ادل اد ال عليمية ك طلح شاكل   عين ادل اد اللغ  ة اليت تلدم دل عل   ادل اد ال عليمية -1

اللغة  م اء  غاةت ك م عة  م كلرمءة  غالا اب بأة اعآلا م ال حف ماجملالت 
 5ماألشرطة ماألفالم  مراد   متليفيهبمن م دخل يف ذلة اخلطط مادلناىجو

ل  د باللراءة قراءة كاافة : ذغاء م غفاءة يف فآل  ادللرمءو م ادل كآلارة اللراءة -2
 تاميلية للفآل  يف اللغة العربيةو

 

 هيكل البحث
   ا ن ىمسا البحث كا مخ ة ف  ل مىي:

  مكشالة البحث  م مئل و خلفية البحثعلى  ى   رب مامية البحث  الف ل األمل : 
مفرمضو م ىدافو م مهياتو م حدمده م ك طالحاتو مالدرامة ال ابلة 

  الفرقة ىمسا البحثودلعرفة كا   ة 
؛ ادلبحيث األمل: ت يمي  كباحيث ثالثية عليى حي ي ى مى الف ل الااي  : اإلطار النظري  

ك قييييع الا يييياب  م ال عليمييييية ادليييي اد كفآليييي م علييييى  شييييملادليييي اد ال عليمييييية  
 إلعييييداد مت يييي ر الا يييياب إعييييداد م مييييس يف العميييييلية ال عليمييييية ادلدرمييييي

 متعليمآلييا  اللييراءة كآلييارة: الايياي مادلبحييثو العربييية ل علييي   مامييي غ يياب
 ال الكيييمس ضييعف كشييالةم  اللييراءة متل يييمات اللييراءة كفآليي م علييى  شييمل

                                                             
 و243( 2002)الر اض: كا بة كالة فآلد   طرائق تدر س اللغة العربية للناطلض بلغة  خرىو عبد العهب هب إبراىي  الع يلي   5
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مك يييي   ات تعلييييي  اللييييراءة  اللييييراءة تعلييييي   ىييييدافم  معالجآلييييا اللييييراءة يف
مخط ات تعلي  كآليارة الليراءة مطر لية تعليي  الليراءة ممميائل تعليي  الليراءة 

ةبييمسة تارخيييية عييا مادلبحييث الاالييث:  ةواخ بييارات يف تييدر س كآلييارة اللييراءم 
ادلدرميية  تييار س تأمي ييآلا  الغييرض حمليية عييا  علييى  شييملكيييدان البحييث  

 ماذلدف  ادل قع اجلغراىف  م حالة ادلعلمضو
 كدخل البحث مة عو معرض الباحاة يف ىمسا الف ل  كنآلجية البحث الف ل الاالث : 

 البياةات ربليلطر لة م  م  دمات البحث رل مع البحث م عين و
شمل الدرامة ادلبدائية مزبطيط متط  ر اإلة اج النم ذجي ت ماخلط ات اليت

مرباي  اخلرباء مت حيح متعد ل مال جر بة احملددة مث ال  حيح م ال عد ل 
 مث ال  حيح مال عد ل النآلائيو  مال جر بة ادليداةية

 عرض البياةات مربليلآلا مكناقش آلاو:    الف ل الرابع
حي  ي على خالاة البحث مال  ايات ماالقًتاحات  مث       خاسبةالف ل اخلاكس: 

 البحث بلائمة ادلراجع مادلالحقو
 
 

 دراسات سابقة
الدرامات ال ابلة ىي البح ث ال ابلة الىت    خدكآلا الباحاة قيادة م اع ماًدا يف 

عندمها العالقةو مبعد كدة تط  ر حباو  إًذا  البد للبح ث ال ابلة م البح ث الىت بعدىا 
ط  لة مجد الباحاة البح ث ت لارب بالبحث المسي حباو الباحاة  ملاا ىناك اخ الف بينو 

 مبينآلا  مىمسه ىي البح ث ال ابلة:
تط  ر الا اب ال عليمي دلادة الل اعد حبث بعن ان ))  م(۰۲۲۰) زلمد عبد احلميد -1

اللغة العربية جباكعة ال داقة اإلةدمةي ية النح  ة لطالب الربةاكج اخلاص يف تعلي  
((و م الن يجة لو رلم عة كا الل اعد النح  ة للطالب اجلاكعي يف  اإلمالكية )كاالةج(

 6الربةاكج اخلاص يف تعلي  اللغة العربيةو

                                                             
6

اإلةدمةي ية اإلمالكيةو   رمالة ادلاج  و غو كنش رة)كاالةج: جاكعة ال داقة تطوير الكتاب التعليمي لمادة القواعد النحويةزلمد عبد احلميد    

 (م2002
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تط  ر كادة كآلارة اللراءة يف تعلي  اللغة حبث بعن ان )) م( ۰۲۲5)عبد ادلطالب  -2
 الاالث الااة ي يف ض ء اذباه ال علي  م ال عل  على ال ياق العام العربية لطالب ال ف

((و م الن يجة لو تط  ر كادة تعليمية دلآلارة اللراءة ل الكيمس ال ف الاالث كا ادلدرمة 
 7الااة  ة  ح ب اذباه ال علي  م ال عل  على ال ياق العامو

العربية يف غ اب تعليمي لل فض تنظي  كادة اللغة حبث بعن ان ))  م(۰۲۲6) مري اةا -3
((و م الن ييجة  الاالث م الرابع كا كدرمة احلامة ادل حدة االب دائية اإلمالكية جباغرتا

 8الا ابان ادلعدان كنظمان ل الكيمس ال يف الايالث م الرابع كا ادلدرمة اإلب دائيةو
 ية لًتقية كآلارة اللراءةت مي  ادل اد ال عليم م( حبث بعن ان ))۰۲13) إ دا لطيفة العمرة -4

 لو الن يجة  (( نحبث تط  ري كع ال طبيق يف ادلعآلد اإلمالكي ف ح اذلدا ة الك جنا  
 9ونيف ادلعآلد اإلمالكي ف ح اذلدا ة الك جنا اللراءة دلآلارة تعليمية كادة إعداد

كآلارة إعداد ك اد تعليمية يف الل اعد م الرابعة حاملت الدرامات ال ابلة   فاخلالاة
  ةل م بو الباحا اللراءة   م لاا ىناك بعض االخ الف بض ىمسه البح ث م البحث المسي م

االخ الف يف ادلرحلة م ادل اد ال عليمية م البيئة ادلااةيةو فبآلمسه االخ الفات ت دي اىل اخ الف 
 ك   ى ال ع بة يف ادل اد ادلعدة ادلنامبةو

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7

 ,تطوير مادة مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثالث الثانوي في ضوء اتجاه التعليم و التعلم على السياق العامعبد ادلطالب   
 م(2005رمالة ادلاج  و غو كنش رة )

8
لل فض الاالث م الرابع كا كدرمة احلامة ادل حدة االب دائية اإلمالكية جباغرتا  رمالة ادلاج  و غو  تنظيم مادة اللغة العربية في كتاب تعليميمري اةا   

 م(2006كنش رة )
9

 غو ادلاج  و رمالة  نحبث تط  ري كع ال طبيق يف ادلعآلد اإلمالكي ف ح اذلدا ة الك جنا   ت مي  ادل اد ال عليمية لًتقية كآلارة اللراءة  إ دا لطيفة العمرة 
 (م2013) كنش رة
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