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الثاينبالبا
دراسة نظرية

تعلم املبين على متعدد املوارد: الفصل األول
النظرة تعلم املبين على متعدد املوارد.أ

يعلم األساتيذ واألساتيذة وظيفته الزم ميلك املعرفة الواسعة عن 
قال الدكتور ننا سوجنا . ستراتيجية الدراسة الىت يناسب اهلدف الدارسةاال

(Nana Sujana) ستراتيجيية الدراسة هي الطريقة يستعمال األساتيذ االأن
والطالبة يبلغ هدف الدراسة بواألساتيذة ىف تعلّم والتعليم ليأثر الطال

.الكفاءة
ل التعليم يصنع اإلعداد الدراسة حنن معرف قب: قال ننا سوجنا أيضا 

الذى ترتيب باملكتوبة يف وحدات الدراسة ىف احلقيقة وحدات الدراسة هي 
إجرءات او خطبة . ناظر ما يعمل األساتيذ واألساتيذة ىف عملية التعليم امل

1.ستراتيجية الدراسةاالاألساتيذ واألياتيذة يستعمال اإلعداد هو 

ذ واألساتيذة يف الدراسة الىت يستعمال األساتيتيجية استراالكان كثري 
سة مبناسبة سترتيجية الدرااالاتيذة ويستعمل األساتيذ واألس. التعليمعملية

تعلم املبىن على "هنا تكتب الباحثة . املادة ليسهل تبليغ اهلدف الدراسة 
.كستراتيجية الدراسة" متعدد املوارد

:يترجم من 1
Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, 2004. Jakarta: PT. Rieneka Cipta, hal. 34
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هو احد (Belajar Berbasis Aneka Sumber)وتعلم املبىن على متعدد املراد 
لقدمية ىف مناظر الترتيبة ا. (Konstruktifisme) ستراتيجية املناظر التركيبةاالمن 

وىف مناظر التربية العصرية ليس . األساتيذ واألساتيذة كموارد الدراسة
كما يف هذا الزمان كان . ينتعلم الطالب زالطالبات من كثري املوارد.كذالك

كثري األخبار مستعدا يف اي مكان ومتنوية الشكل مثال اجلريدة وااالة 
2.والناس وغري ذالك(internet)والكتب واإلنترنيت 

تعريف تعلم املبين على متعدد املوارد.ب
تشرح" علم املبين على متعدد املواردت"رح الباحثة عن تعريف قبل تش

الباحثة اوال عن تعريف املوارد الدراسة التعليم هو املنوال النظام تتكون من 
احد من جزاء املكمل النظام التعليم هو (komponen)كثري اجلزاء املكمل 

.(sumber belajar)املوارد الدراسة
أن كل موارد ىف خارج الطالب (Arif Sadiman)قال عارف سادمين 

اساتيذ واألساتيذة (والطالبات ويسهل املناوال الدراسة يقال موارد الدراسة 
ميكن األشخاص ان )واجلرائد واملعمل وغري ذلك(film)والكتب واألفالم 

ويستطيع الفرق بني األحسن يتغري من اليعرف إىل يعرف وال يفهم إىل يفهم
باملكلمة األخرى اليكون املادة الصريح عن موارد الدراسوة الن . والباطل

: يترجم من2
http://www.centralschool.co/~bestpractice/resource/index.html
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كل شيئ يأيت الفوائد ويساعد األشخاص للتغيري اىل جهة األحسن يقال 
3.موار الدراسة واملناوال او العملية التعليم يقال أيضا موارد الدراسة

Assiciation of Education)ربوية مجعية التكنولوجية املواصالت الت

Communication Technology (AETC))بالشغل تعريف املكنولوجية التربوية.
(The Definition of Education Technology) 6يقسم املوارد الدراسة إىل

:انواع كما يعلي
األخر (Komponen)هي يوصل االخبار اجلزاء املكمل (pesan)الوصية .1

وهي تتكون من مجيع الدرس الذى . كرة املعهى والبياناتبالسكل الف
.يتعلم الطالب والطالبات

. مستودع والعامل والتبليغ الوصيةهو خيطوا الناس كل(Orang)األشخاص .2
وهو يتكون من االساتيذ واألساتيذة واحملاضر واحملاضرات والطالب 

.والطالبات
الوصية ليبلغ (perangkat lunak)هي حيتوي الطاقم الرخو (bahan) املادة.3

واجلرائد (film)وهي تتكون من األفالم . باستعمال األلة او نفسه
.والكتاب واملذياع والتلفزيون وغري ذلك

هي مايستعمال ليبلغ الوصية املستودعة يف املادة مثال التلفزيون (alat)األلة .4
.وغري ذلكOHPواملذيوع و 

: يترجم من3
Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran … , hal. 161-162

http://www.centralschool.co/~bestpractice/resource/index.html
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ستعمل املادة واأللة واألشخاص هو يستعد اخلطة لي(teknik)األسلوب .5
السؤل واجلواب (demonstrasi)والبيئة ليبلغ الوصية مثال املظاهرة 

.وغري ذلك(diskusi)واملباحثة 
هي احلالة ليبلغ الوصية مثال الفصل واملدرسة واملكتبة (lingkungan)البيئة .6

التعب وغري وزاملعمل والبستان وامليدان واحلالة التعليم مثال اهلدوء والقلق 
4.ذلك

ىف أول األمر يتكل املوارد الدراسة املكتبة والتطور بشكل اخلدمة 
واأللة واحلاصل واملكان لتطور االلةاملساعدة (pelayanan media)الوسائل 
يظهر التطور الن الدورو الوظيفة املوارد الدراسة ليس كلخدم . التعليمية

5.راسة بل يدور املوارد املعرفةاألساتيذ واألساتيذة يف البيان املادة الد

الباحثة عن املوارد الدراسسة تستمر الباحثة عن تعريف وبعد تشرح
) BEBAS( belajar berbasis aneka sumber(("التعلم املبىن على متعدد املوارد"

الكتب وااالت والناس وغيد (التعلم املبىن على متعدد املوارد الدراسة 
بية القدمية االساتيذ والساتيذت والطالبات من كثري ىف النظرة التر). ذلك

اي مكان كمثل اجلرائد ىفكما ىف هذه الزمان كثري األخبار. املوارو 
ينتفيع الطالب والطالبات . والناس وغري ذلك) internet(.وااالت واإلنترنيد

.هذا األخبار ليسهلهم ىف النحث واملوارد الدارسة
: مناملرجع 4

Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran…, hal 164-165
: يترجم من5

Cece Wijaya. Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. 1994. Jakarta:
Remaja Rosdakarya, hal. 139
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BEBAS( belajar berbasis((ى متعد واملواردل يدفع التعلم املبىن عل

aneka sumber( الطالب والطالبت يرتفع االخيار وقدرة الفكرة الناقدة
)berpikir kritis ( جبانبه التعلم املبىن على متعدد املوارد املركز ىف الطالب

ميكن الطالب والطالبات يصادف ) student-centered learning(والطالبت 
6.فتهم واما يدورت االساتيذ واالساتيذت كلتنظيم التدرسيةويشيد معر

التعلم املبىن على متعدد املوارد الأحد الستراتيجية يستعمال ىف 
هذه السترتيجية . كثري الستراتيجية يستعمال التعلم والتعلم األخر. املدرسة

دوراملكتبة والوسائل اواملوارد الدراسة يسبب . احد من الستراتيجية االخر
7.التغيري الكبري هذه الستراتيجية

خلفة نشاة.ج
ولد الناس ىف االرض هم ميلكون دفعا ليوجدوا معرفتهم جس املعرفة 

منذ طفل ميلك الناس املقصدة . عن العامل هوالقدرة الناس عند ولدىف االرض
واإلستماع والبصر وغري ) indera pengecap(ليعرف عن الشئ باحلس التدوق 

8.ر املعرفة الناس على التواىل باستعمال املخ والفكرمذلك حىت األن تطو

:يترجم من 6
http://www.centralischool.ca/~besrtpractice/resource/index.html

:يترجم من 7
S. Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, 2004, Jakarta: Bumi

Aksara, hal. 18
:يترجم من8

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 2006, Jakarta:
Kencana Prenada Media, hal 194

http://www.centralischool.ca/~besrtpractice/resource/index.html
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belajar berbasis aneka(يتصل التعلم املبىن على متعدد املوارد 

sumber/bebas (التغيري عن. بالتغيري املنهاج التدريس:
تغيري الصفة والشكل العلوم الناس.1
تغيري اتمع والتفسري عن الطلب.2
الطالبات والطريقة التعليمتغيري معرفتنا عن الطالب و.3
)Media Komunikasi(تغيري الوسائل املواصالت .4

استعلم املوارد ىف التعلم والتعليم هو الكتب واألن ميسك الكتب 
الدورة املهمة ) Ahli Perpustakaan(ولذلك يوجد اخلبري املكتبة . الدورة املهمة

) Belajar Berbasis Aneka Sumber/Bebas(ىف التعلم املبىن على متعدد املوارد 
جبانبه يوجد . يساعد بني األساتيذ واالساتيذت واخلبري املكتبة الشرط املطلق

تعارف االساتيذ واالساتيذت . اخلبري املكتبة التربية اخلصوصية ليسردورهم
يعىن اخلبري ىف ) MediaSpecialists(جبانبه حيتاج اخلبري الوسائل . خربة وقدرم

9.رد الحيد الكتبالوسائل الن املوا

تدريس اللغة العربية: الفصل الثاىن
ثة عن تعريف اللغة العربية قبل أن تبحث الباحثة كثريا عما ستبحث الباح

, اللغة هي ألفاظ يعربا كل قوم عن مقاصدهم. يتعلق بتدريس اللغة العربية

: يترجم من9
Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar…..hal. 19
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ينا من واللغة العربية هي الكلمات الىت يعرب ا العرب عن أغراضهم وقد وصل ال
.طريق النقل وحفطهالنا القرأن الكرمي واحلديث الشريف

وهي لغة حية قوية وهلا مكانه خاصة بني لغات العامل كما أن أمهية هذه 
ويف العصور احلديثة يأت لغة عوامل . اللغة تزيد يوما بعد يوم يف عصرنا احلاضر

وأنشئ جمتمع اللغة ,فقد إرتقت الصحافة وانتتر التعليم , جديدة للتطور والتقدم
العربية وهي أل اللغة الرمسية يف مجيع املدارس واملعاهد واكثر الكليات يف 

10.اجلامعة

:وأماّ أمهية العربية فكما يلي
لغة القرآن الكرمي ، إن اللغة العربية هي اللغة الىت نزل ا القرآن الكرمي، .1

رأن الذى يستمد وهي بذلك اللغة الىت حيتاجها كل مسلم ليفرأ اويفهم الق
.منه املسلم األوامر واملنواهى واألحكام الشرعية

. لغة الصالة ، إن لكل مسلم يريدان يؤدي الصالة عليه ان يؤديها بالعربية .2
.إن العربية مرتبة بركن أساسي من اركان اإلسالم

لغة احلديث الشريف ، إن لغة احاديث الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم .3
ولذلك فإن لكل مسلم يريد قراءة هذه األحاديث . عربيةهي اللغة ال

.واستيعاا عليه ان يعرف اللغة العربية
ان العربية مستخدمة كلفة أوىل ىف اثنتني وعشرين . عدد متكلمي العربية .4

11.دولة عربية وتستخدم كلفة ثانية ىف كثري من الدول اإلسالمية

4: ج اول(...) جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين 10
20- 19) 1976. مجيع احلقوق حمفوطة للمؤلف, اساليب تدريس اللغة العربيةحممود على اخلوين 11
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تعريف تدريس اللغة العربية.أ
وكما عرفنا مسبقا أنه . تدريسا–يدرس –ن درس التدريس مصدر م

:حيتوي على األنشطة املتعلمقة من ناحية الطالب واملدريس ومنهم
او املنهج البيئة بناءقال ان التدريس هو سعى ل) W.H Burthon(سردميان .أ

12.املساعد على عملية التدريس

.W.H)و هـ برطان .ب Burthon)ئة قال ان التدريس هو سعى لنظم البي
13.املتعلقة بالطالب ومادة التدريس حىت تكون عملية التدريس لطالب

قال ان التدريس هو )pasaribu dan simanjutak(جنونتاك قساربو ومسا .ج
حديث عملية نشاط ىف تنظيم البيئة وتعليقها بالطالب حىت 

14.التدريس

حممد علي قال إن التدريس هو سعى املعتمد الذي يتمكن لطالب ىف .د
15.ك عملية التدريس مناسبا ومطابقا باألهداف املقررةاشترا

التدريس يعىن توصيل معلمومات اومعارف من معلم إىل متعلم ، إنه 
عملية اكرب من ذلك ، اذتستهد ىف املقام األةلـ الكشف عما لدى التالميذ 

ترجم من 12
Sandiman AM. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 46

ترجم من 13
Moh Uzer Usman & Lilis Setawati, Upaya Optimalisasi FBM (Bandung: Rosdakarya, 1993),

6
ترجم من 14

Pasaribu & Simanjuntak, Proses Belajar Mengajar (Bandung: Tarsito, 1983), 7 – 8
ترجم من15

M. Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 12
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هاـمن إستعدادات وقدرات ، ومساعدم على إستغالهلا ىف أقصى طاقات
وهذه العملية تستلزم على تنمية إمكانات 16.هم بأنفسهم حىت يعلموا انفس

التعلم الذاتى عندا التالميذ ، واما اللغة العربية هي الكلمة الىت يعربا العرب 
وهذه اللغة العربية كللغة األجنبية لنا، وتكون اللغة العربية 17. عن اغراضهم 

.سالمية اواملعاهدمادة من املواد الدارسية الىت تدرس ىف بعض املدارس اإل
وإضافة إىل التعاريف السابقة خلصت الباخثة ان تعريف تدريس اللغة 
العربية هو سعى املدرس ىف تنظيم البيئة وتعليقها بتدريس الطالب وفقا 
باملناهج املستخدمة حىت جترى عملية التدريس جيدة وينالون نتائج لدرس 

.اللغة العربية
أهداف تدريس اللغة العربية.ب

:ا أهداف تدريس اللغة العربية فهي تتلخص ىف اهلدفني الرئيسنيوأم
األهداف العامة.1

ليكون التالميذ يفهمون القرآن واحلديث مبكانتهما كمصدر .أ
.األحكام

.ليكون فهم اللغة العربية وسيلة مساعدة ىف املهارة األخرى.ب
.ليكون فهم اللغة العربية وسيلة مساعدة ىف املهارة األخرى.ج
18.التالميذ ان يتكلموا زيكتبوا او يقرأواللغة العربيةليستطيع .د

40, )1998, دار الفكر: القاهرة(مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسى , رشدى امحد طعيمة16
)10(اجلزء االول , جلمع الدروس اللغةالعربية, مصطفى الغالييت17
يرجم من18
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أالهداف اخلاصة.2
أن يكتسب التلميذ القدرة على استعمال اللغة الفصحى إستعما )أ

.الناجحا حتدتا واستماعا
أيكتسب القدرة على القرآءة اإلستيعابية الصامتة ، وذلك ىف حدود )ب

اللُّمنوه الفكري وِوغي.
القرآة اجلهرية السليمة والىت تتمثل ىف أن يكتسبوا القدرة على)ج

خماجها وظبطا اللحركات ىف األداء السليم ونطقا للحروف من 
.مواقعها وهلجة مناسبة ومتثيال للمعىن ومراعاة للوقف ىف مواقعة

19.ان يكتسبوا القدرة على الكتابة السليمة خبطّ واضع مقروء)ح

يس اللغة فاعتمادا على البحث الطويل فيعرف أن اهداف تدر
:واما بباا فكمايلى. العربية ترويد التلميذ بأربع مهارات

مهارة اإلستماع.أ
كان االستماع هو املهارة االوىل من مهارات اللغة الىت 
التنقطع حاجتة واإلستماع هو تلقى املادة الصوتية ، القصدا 

20.التصميم يقصد الفهم واخلليل

Tayar Yusuf & Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama & Bahasa Arab (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1995) 189-190

33, خصائص العربية وطرائق تدريسها,نايف حممود معروف19
136) دار األبدلس للفشرو التوزيح(املهاراة اللغوية, حممد صاحل الشنطى20
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ستماع هي إتصال لإلستماع أمهية كبرية حياتنا األن اإل
اإلنسان ىف مراحل حياته األوىل مع األخرين ذه طريقة يكتسب 

ذه . املفردات ويتعلم اجلمل والتراكيب ويتلقى األفكار واملفاهم
مهارة االخرى للغة كلما وقراءة وكتابه، ان ايضا يكتسبطريقة 

القدرة على متييز االصوات شرط أساس لتعلمه سواء كان لقراءته  
بته ، االستماع اجليد شرط حلماية اإلنسان من اخطار كثرة زكتا
.21دده

مهارة الكالم.ب
ومهاراة الثانية بعد , يعترب الكالم من أهم املهارات اللغوية 

وهي جزء من التعبري . مهارة اإلستماع يف تدريس اللغة العربية
الوظيفي من حيث منطوق به ألا التعبري الوظيفي الىت تشتمل على 

ادثة واملناقشة واحلكاية القصص والنوديرواألخبار وإلقاء اخلاطب حم
22.وكتابة التقادير والنذاكرات وما إىل ذلك, وأصالء التعليمات 

مهارة القرأة.ج
القراءة مهارة اساسية وهي تتضمن العلميات العقلية تعترب 

.املتضمنة يف اإلستماع
NSSEأمريكا وقد تبينت الرابطة القوامية الدراسة التربية يف 

املفهوم التايل لعلمية القراءة إن القراءة ليست مهارة إليه بسيطه كما 

147) 1982, جامعة ام القرى مكة(تعليم العربية لغري التاطقني ا مناهجه واسالية, رشدى امحد طعيمة21
244) 1983, دار املعارف: القاهرة(التوجة ىف اللغة العربية, حممد على السمان22
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. إا أساس عملية ذهنية تأملية , أا ليست أداة مدرسية ضيقة 
وينبغي ان حيتوى على كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم والتخليل 

23. والتعليل وحل املشكالت

مهارة الكتابة.د
كما نرب . ارة مهمة من مهارات اللغة تعترب الكتابة مه

القدرة على الكتابة هذفا اساسيا من أهداف نعليم اللغة األجنبية 
وتعترب الكتابة أيضا من مفاخرالعقل اإلنساين ودليل على عظمته 
حيث ذكر علماء األنترو يولوجي أن اإلنسان حني إخترع الكتابة 

تطيع اجلماعات أن بدأ تارخيه وحافظ على بقائه وبدواقد التس
تبقى يف بقاء ثقافاا وتراا وال أن تستفيد وتفيد من نتائج العقل 
اإلنساين الذي ال بديل عن الكلمة املكتوبة أداة حلفظه ونقله 

24.وتطويره

طريقة تدريس اللغة العربية.ج
الطريقة مهمو لتطور جتاح كمفاءة الطالب والطالبات السيما ىف 

بية وطريقة تدريس اللغة العربية العامة ستبحث عملية تدريس اللغة العر
الباحثة ستة طريقات منها طريقة القواعد والترمجة وطريقة املباشرة وطريقة 

فبياا , القراءة وطريقة السمعية والشفهية وطريقة اإلتصالية وطريقة اإلنتقائية
:كما يلى

175) 1998, دار الفكر: القاهرة(مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسى , رشد امحد طعيمة 23
229, )1985, جامعة ام القرى: مكة املكرمة(, تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى, د كامل التاقةحممو24



27

طريقة القواعد والترمجة.أ
اعد اللغوية وجمموعة عن األلفظ طريقة القواعد هي الطريقة حلفظ القو

او الكلمات او تركيبها وحملها وصيغتها وتعينها إىل بيان األلفاظ, املعينة
واما طريقة الترمجية هي الطريقة اليت تعينها على . وأزاا وقواعدها

عمليات ترمجة املقاالت من اللغة االحنبية إىل لغة الطالب والطالبات مث 
ت إىل اللغة األجنبية وهو الطريقة مناسب يف من لغة الطالب والطالبا

جتمع هذه الطريقة هي . تدريس النحوواحلديث أو التفسري اوالبالغة
:وأما خصائصهافهي كما يلى, الطريقة القواعد والترمجة

إن القواعد تقدم قواعد اللغة الفصحى.1
األلفاظ املستعملية معلقة بالقراءة.2
مجة األلفاظ بدون السياق تتكون الدراسة على حفظ القواعد وتر.3

.وترمجية القراءة القصرية والتفسري
25.اليطبق اإلمتحان الشفهي واستعمال اللغة االقليال.4

هذه الطريقة تساعد الطالب والطالبة على الكتابة بالعربية من خالل 
26.التدريب على الترمجه من لغته األوىل إىل اللغة العربية

طريقة املباشرة.ب

يرجم من25
Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: al-Ikhlas, 1992), 114

-115
127, املراجع السابق, رشد امحد طعيمة26
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) العربية(مباشرة ألن املدرس يستعمل اللغة األجنبية تسمى هذه الطريقة
ومن خصائص هذه الطريقة كما , عند التعليم وال يستعمل اللغة الوطنية

:يلى
كانت املواد الدراسة من األلفاظ والتراكيب املستعملة ىف املياة اليومية.1
.بل ان يكون بالتطبيق, اليلزم تعليم القواعد حبفظ القواعد.2
الذي يدل على الواقع او بصورة يفهمها الطالب بيان املعىن.3

.والطالبات
.ان يكثر اإلمتحان اإلستماعى والتمثيل باملباشرة.4
27.ان يدرب الطالب والطالبات بالتفكري باللغة األجنبية.5

طريقة القراءة.ج
كانت هذه الطريقة تم إىل مهارة القراءة الىت تستعمل اللغة األجنبية 

:ومن القدرة هذه الطريقة فيما يلى
تكوين القدرة على قراءة اللغة األجنبية يف سهولة.1
ويفهم النص العلمي حلاجة يستطيع الطالب والطالبات ان يقرأ.2

.دراستهم
طريقة السمعية الشفهية.د

يرجم من27
Juwairiyah Dahlan, 110 , املراجع الساتق - 111
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هي الطريقة الىت أهدافها مهارة األستماع طريقة السمعية والشفهية
والفهم وهي بكثرة اإلستماع امام من تكلم او املسجل او التفزيون او 

:واهداف هذه الطريقة فيما يلى28.الصورة احملركه او غريه
اإلستماع والكالم . داف إىل تعليم املهارات اللغة ذه الترتيب.1

والقراءة والكتابة
الطالب والطالبات الستيعاب حضارة أمة غري ديف إىل تطويرفهم.2

.أمته من خالل دراسة لغتها
طريقة اإلنتقائية.ه

) metode aktif(ومتسى هذه الطريقة اللغة الفرنسا بالطريقة العلمي 
. ىف احلقيقة هذه الطريقة إحتادين طريقة املباشرة وطريقة القواعد والترمجة

س اللغة العربية ، وللمعلمهذه الطريقة إجتماعة من الطريقة ىف تدري
: وإجراء التدريس اللغة مرتباكما يلى29.مهارات متنوعة من الطرائق

احملادثة والكتابة وتفهيم القراءة مث تدريب الشفهي والقراءة اجلهرية 
السؤال واجلواب مث التدريب الترمجة وقواعد النحو وظيفيا واستعمال 

30.وسائل اإليضاح

يرجم من28
Tayar Yusuf, Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1993), 178
يترجم من29

Jos Daniel Parera, Linguistik Edukadional, (Jakarta: Erlangga, 1997), 64
جم منيتر30

Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 37
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بيةوسائل تدريس اللغة العر.د
وسائل اإليضاح او التعليمية هي ماياجلأ إليه املدرس من ادوات واجهزه 

واا ساعد على 31. ومواد التسهيل عملية التعليم والتعلم وحتسينها وتعزيزها
فذالك ينبغي للمعلم ان يكون . زيادة الفهم واإلستدالل ونوافد لإلنسان

.مناسبا يف إتبارها واستعماهلا
اليت يدرسها املادةان حيسن اختيار الوسيلة لطبيعيةومن هنافعلى املدرس

.واستخدامها يف الوقت املناسب وهناك بعض من الوسائل يف تدريس العربية
التقومي ىف تدريس اللغة العربية.ه

التقومي ىف هذه اال هو تلك العملية التربوية املنهجية املخططة الىت 
العربية املعرفة مدى حتقيق األهداف يقوم ا املعينون باألمر ىف دائرة اللغة

العامة لتدريس اللغة العربيو ىف مرحلة من املراحل التعليمية اوىف سنة من 
32.السنوات الدراسة

وقال تايارسول انوار أن التقومي هو تطور ومنمو الطالب والطالبات 
33.للحصول إىل األهداف ونتائج منهج دراسي املقررة

:كمايلىوأماّ اهداف التقومي فهي 
للدرس إلصالح عملية التدريس) feed back(اعطاء التعادل -

243, خصائص العربية وطرائق تدريسها, تايف حممود معروف31
247, نفس املراجع32
يترجم من33

Tayar Yusuf & Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama & Bahasa Arab (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 1993), 209
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تعيني نتائج تعلم الطالب والطالبات مثال كشف فتائج وتعيني إنتقال -
الفصل وتعيني بنجاح الطالب والطالبات

وضح الطالب والطالبات ىف موقث التعلم املطابق-
34.تعريف خلفية نفس الطالب والطالبات وجسمه وبيئته-

حممد على ىف كتابه أن انواع طرائق التقومي ووظيفة ىف التدريس وقال
:اربعبة وهي

)Evaluasi Formatif(التقومي املشكلي .1
هو التقومي املستخدم املعرفة نتائج التدريس عن املادة املعينة الىت استوهلا 

.الطالب والطالبات بعد انتها الدراسة
)evaluasi sumatif(التقيومي النهائي .2

التقومي املستخدم لتفدمي الطالب والطالبات بعد انتهاء الدراسة ىف هو 
.اوآخر السنة لتعيني املرحلة التالية) semester(السيمستر 

)Evaluasi Diagnosa(التقومي التشخيص .3
هو التقومي املستخدم لتحليل احوال تعلم الطالب والطالبات من املصابع 

.والعوامق املصا ىف عملية التدريس
)Evaluasi Penempatan(تقومي املوضوعي ال.4

يترجم من34
Ngalim Purwanto, Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2000), 108
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هو التقومي املستخدم قبل اشتراك الطالب والطالبات ىف عملية التدريس 
ومن وسائل التقومي هي 35.لوضعهم ىف القسم او الكلية املراداة

اإلختيار موقف عملي تطبيقى ، يوضع فيه الطالب . االختبارات
ملفاهيم واألفكار الىت والطالبات للكشف عن املعارف واملعلومات وا

ع من املوصوعات اومهارة من املهارات ىف إكتسبها خالل تعلمهم ملوضو
.مدة زمنية معينة

واذا كان االختبار وسيلة من وسائل التقومي التربية الشائعة فهو ليس 
التقومي بعينة وقف قو اعد خاصة بترتب عليها النجاح ، وما يعقب ذلك 

اومن مرحلة إىل اخري، ىف حني أنّ التقومي من انتقال من صف إىل أخر 
مبفهومه الشامل هوعملية مستمرة يشترك ا الطالب والطالبة واملعلم 

.واملدير ووىل األمر، وغري هم من املعينني بالعملية التربوية املتكاملة
وأما انواع االختبارات يعىن االختبارات الكتابية واإلختبارات اللفظية 

).الشفهمية(
تبارات الكتابية وهي الىت تستخدم ملعرفة التقدم الذى أمرزه اإلخ.أ

دراسة اللغة العربية ىف إكتساب املهارات والقدرات اللغوية عن 
.طريق التعبري الكتاىب ، كاإلنشاء واإلجابة عن األسئلة

يترجم من35
Muh. Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004),

113-114
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وهي الىت تستخدم ملعرفة التقدم الذى ) الشفهية(إلختبارات اللفظية ا.ب
ية ىف اكتساب املهارات والقدرات اللغوية أمرزه دراسة اللغة العرب

عن طريق التعبري الشفهي كالقراءة اجلهرية واحملفوطات واألسئلة 
36.املباشرة

ولئد الدارسني الذين لديهم اإلستعداد للتعلم اللغة األجنبية .1
.والذين يقال لديهم اويتعدم هذ اإلستحداد

)placement test(اإلختبار التصنيفي .2
وزيع الدراسني اجلدد حبسب مستواه ىف هو يصمم هدف ت

اموعة املناسبة حىت يتسىن هلم البدء ىف دورة اللغة وحىت 
ع بينهم اومع الجيلس مع جمموعة اغلى من مشتواه فيض
.جمموعة أوىن من مستواه فيفقد الدافعة واحلماس

)Achievement(اإلختبار التحصيلي .3
ل فترة قد هو يصمم لقياس ما يكون قددرسه الدارس خال

تطول اوتقصر فقد تكون عاما اوأقل اولقياس مادرسه ىف 
.دورة دراسية بأكملها

249, املراجع السابق, د معروفنايف حممو36
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)Diagnosis test(اإلختبار التشحيص .4
هو يصمم بعدف مساعدة كل من املدرس والدارس على 

ىف معرفة نقاط الضعف والقوة لدى الدراس ومدى تقدمة
.تعلم عناسر بعينها ىف دورة اللغة

)Language Proficiency Test(اية اللغوية اإلختبار الكف.5
هو يسمى ايضا بإختبار فياس املقررة اللغوية ، وهدا مستخدم 
املعرفة مدى استطاعة الفرد ىف ضوء خرباته املتراكمة السابقة 

37.القيام بأعمال يطلب منه األداء

ربية تطبيق التعلم املبىن على متعدد املوارد ىف درس اللغة الع:الفصل الثالث
هو كيفية غرس نتائج تعاليم الدين اإلسالمي ىف نفس الطالب 
والطالبات حىت حدثت تغيريات السلوك املؤسس على نتيجية 

.تعاليم الدين اإلسالمي ىف حيام واالجتماعية
وكان حسب التمثيل املهم للمدرس أن له وظائف رئيسية ىف التنظيم 

عليم والتعلم بأحسن ما ميكن واإلعداد والتقومي وإرشاد مجيع أنشطة الت
وجبانب ان يفهم الطالب والطلبات بكافة طبيعتهم ويعرف الفرض الذى 
وصل اليه الطالب والطالبات بعد وجود عملية التعليم والتعليم حىت حدثت 

.انفعالت التعليم اجليدة

38–34, )جامعة امللك سعود, الرياض(اختبارات اللغة, حممد عبد اخلالق حممد37
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ويلزم املدرس اللغة العربية ان ميلك بعض مبادئ التعليم املشجعة إىل 
هنا . لطالب والطالبات ىف أن حيفر ، استراتيجية التعليم اواجنازهترقية نفس ا

".يطبيق التعلم املبىن على متعدد املوارد"تكتب الباحثة عن املوضوع 
)belajar berbasis aneka sumber ( كاإلستراتيجية التدريسية الىت يشيد

اس الكتب واحملاالت والن(الطالب والطالبات فهمم من املوارد الدراسية 
).وغري ذلك

من الضروري أن يسفيد املعلم من الوسائل املعينة يف التدريس عموما 
:وتنقسم الوسائل إألى ثالثة أنواع. وتدريس اللغة خصوصا

مثل الشريط املسجل والراديو, وسائل مسعية)1(
مثل اللوحات والصور, وسائل بصرية)2(
مثل األفالم الناطقة, وسائل مسعية بصرية)3(

:السبورة
املعلم الكلمات اجلديدة ومعانيها على السبورةيكتب)1(
يكتب املعلم التراكيب اجلديدة على السبورة)2(
يكتب املعلم األسئلة بقصد التمرين أو االختبار)3(
يكتب املعلم اإلجابات النموذجية على السبورة)4(

الصور
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جتمع الصورة عيون الطالب على منظر واحد ىف وقت واحد.1
ادثة أو أية نشاطات شفوية أخريتستخدم الصورة لتكون حمور حم.2
تستخدم الصور لتوضيح استعمال بعض التراكيب اللغوية.3

وسائل أخرى
الشرائح)1(
املسالط املعتم)2(
املسالط الفورأسي)3(
األفالم السينمائية)4(
املذياع)5(
التلفزيون)6(
أى العيلم الثابت, الشريط املصور)7(

املبىن على متعدد املواردإعداد التعلم.أ
أمهية كربى ىف جناح املدرس، واليغىن عن اإلعداد أن إن إلعداد الدروس 

يكون املدرس ممكتا من مادته، واسع التجرية، قدمي العهد بالتدريس فقد 
دلت التجارب على أن إعداد الدروس ضروري جبميع املدرسني ىف مجيع 

وكثري من املدرسني الذين أمهلوا هذا اإلعداد قد وقعوا ىف . مراحل التعليم



37

أمام تالميذ هو واصبحوا عرضة للنقد من قبل مقتثيهم مواقف حربة
38.وأدى ذلك إىل زعزعة منترلتهم وايار مكانتهم التعليمية

:واما خطوات التعلم املبىن على متعدد املوارد كما يلى
يعطى العذر اىل الطالب والطالبات ملاذا هم يلزمون ان جيمعوا .1

الىت يتصل باملادةاألخبار، بالطريقة يعطى املسئلة او السؤال
يعري األهداف التدريس.2
تعرف القدرة األخبار الطالب والطالبات.3
موارد التدريس مستعدا جيدا او مناسب بلوازم الطالب والطالبات.4
تقرير كيف يشرح الطالب و الطالبات حتصيل التدريس.5
تقرير كيف جيمع الطالب والطالبات هذا اإلخبار.6
وال تدريسهمتقرير التقومي ليحرف حتصل املت.7

إجراءات ىف عملية.ب
إذا ىف تعليم املبىن على متعدد املوارد أفصل األهداف لرييب الطالب 
والطالبات ات جيعل الشخص ليدرس نفسه فيلزم ان يدرب لتكرير 
املسائل ويبحث تصديقه على اساس البيانات من متعدد املوارد، اما عملية 

:التعلم املبىن على متعدد املوارد كما يلى
املعرفة.1
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يعرف األساتيذ واإلساتيذة عن اخللفية التالميذ و التالميذة واملعرفة 
التالميذ والتالميذة عن املادة الدارسة

أهداف الدراسة.2
يعرب األساتيذ و األساتيذة األهذاف الدراسة

إختبار الطريقة.3
يدرب التالميذ والتالميذة ليأتى املراقبة ويصنع امللحوظة وهم يتعلمون 

.ىف معمل و املقابلة باستعمال املذياغايضا 
معد املواد.4

.ميلك املدرسة املوادواأللة ما يستعري الطالب والطالبات
مثال الكتب من املكتبة ومتعدد املوارد آخرى ىف خاريج املدرسة

معداملكان.5
يلزم العملية ان يعمل ىف غرفة خاصة، مثال املكتبة فاملعمل هي 

وكذلك مهمة جدا . طالب والطالباتاليستطيع ان يستعمل مجيع ال
.فرقة خاصة لكي عملية التعلم والتعليم يستعمل باهلدوء

تقومي التعلم املبىن على متعدد املوارد ىف درس اللغة العربية.ت
التقومي ىف هذا اال هو تلك العملية التربوية املنهحية املخططة الىت يقوم 

، ملعرفة مدى حتقيق األهداف ا املعينوت باألمر ىف دائرة اللغة لعربية
العامة لتدريس اللغة العربية ىف مرحلة من املراحل التعليمية او ىف سنة من 

.السنوات الدراسة
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كام كثريا األنواع التقومي، كما قال حممد على ىف كتابه أن أنواع طرائق 
:التقومي ووظيفة قى التدريس اربعة وهي

،(Evaluasi Sumatif)والتقومي النهائي، (Evaluasi Formatif)ألتقومي املشكلي
Evaluasi)، والتقومي املوضوعي(Evaluasi Diagnostik)والتقومي التشخيص

Penempatan Evaluasi)واما تستعمل الباحثة هي التقومي املشكلى . (

Formatif) ملعرفة نتائج التدريس عن املادة املعينة الىت استوهلا الطالب و
.الدراسةالطالبات بعد انتهاء


