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 الباب الثاني
 ُةيَِّرْظالَن ُةاَسَرالِد

 
 ة األساسيةالكفاء: الفصل األول 

 ة األساسيةتعريف الكفاء . أ
شتمل على العلم على التالميذ تة التي توجد الكفاءآانت 
ن الحد األدنى م فهي األساسيةة الكفاء تعریف أماوالمهارات و

اس منهج التعلم بتطبيق الكفاءة في الكفاءة والمهارة وآان أس
یرجى من ة التالميذ بعد خروجهم منها، والمدرسة لضعف آفاء

و ليكون إجراء  في حياتيهم هذا المنهج وجود الكفاءة والمهارة
  6التعليم ترآيزا،

 
 العناصر في إجرائها . ب

العناصر األولى في إجراء هذا المنهج أن یستطيع آانت 
 يِكِلْمَتِل م معنىان حاصل إجراء التعلحتى آالمدرس تغيير نفسه 

 7ةوالكفاءأو الذآاء  لِةِمَتْحالُم أنواَع التالميِذ
 :فهو آما یلي  ِجَهْنالَم اَذفي َه ُلَخْدوأما الَم

 )SAINS( العلم  .1
 )TEKNOLOGI( التكنولوجي  .2
    )KONSTRUKTIVE(  بنأة  .3
 ِةيَّاِسَساَأل ِةلكفاءا اُلَمِتْحِإ . ج

اطات ميذ تحتمل على العلم والنشة التالآانت آفاء
 .ًةَدحدَُّم األساسيُة ُةوبذلك آانت الكفاء. واألخالق
 : على ما یأتي  ُلِمَتْشفهو َت ِةالكفاء وأما منهُج
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 التالميِذ ِةاَءَفَآ ْنِم َرَهَظ مَا .1
 الميِذالتَّ آاِءَذ ُعْیِوْنَت .2
  8ِمالتعّل ِقْيِبْطَت ُنْيِيْعَت .3

منهج التعليم اللغة ية في ة األساسوهكذا آانت الكفاء
 ِةَهجََّونشاء الُماإلالعربية تحتمل على القرأة وفهمها والكتابة و

تحتمل على الموضوع  المادُةآانت َو ِةاَصالَخ الكلمِة ِبْيِآْربَت
 اإلسالمي
 ِوُمُنِلة الكفاءب الذى ُأِسَسوقال سودرجان أن المنهج  

ع، وبذلك بالموِض لِصتَّدریب الذي َیالتنظيم في التعليم والت
 :األتية ةاءالكَف وَدُجُو آان هذا المنهُج

 ُةيَّيِكدِمآَااَأل ُةفاءالك .1
 ِةيَّالحياِتِب المتعلقُة المهارُة .2
   9الكریمُة األخالُق .3

ة األساسية ر من ثالثة سابقة آانت هذه الكفاءومما ذآ
 : مایأتي آ ةعلى الكفاءة لفي هذا المنهج محتم

 التالميذ ِةكفاءِب قًةمعلِّ ُةآانت الكفاء .1
 مؤساسًة على ما ظهر من التالميذ آانت الكفاءة .2
 نجازالتعليم إل ةكفاءآانت ال .3
 10ظاهرًة ة التالميذ محددًةآفاءآانت  .4

 
 اللغة العربية تعّلم: الفصل الثاني 

 اللغة العربية مّلتع تعريف . أ
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ما بمعنى تعّل   - معّلتی   - معّلتم لغة مصدر آان التعل
الحا فهو النشاطة المتعلقة ببناء طم إصوأما التعل ساتدّر –درس ت

 في التفكير قبل فعل وَیسَتعدوااألوالد لَيْحصلوا ُعلومًا آثيرًة 
اَألشياَء وقيل أیضًا َأن التعليم هو َأفعاُل الناس َعْمدًا إلیصال 
العلوم إلى المرء األخر لتغيير األفعال واألفكار واألخالق 

 معينٍة بطریقٍة
لقية ن التعلم هو تغيير خأ) Robert Gagne(غكنى  وقال رابت
وآذلك التعلم هو . خر ومع بيئتهتصال مع األالفرد آنتيجة اإل

 .مادة الدراسة عننتيجة الالنشاط یعمله الفرد بالعمد لنيل 
تغيير الجدید اللنيل  تعلم هو السعى الذى قام به الشخصوال

راء  األمن  تصال مع بيئتهاإل عن فى نفسه آنتيجة تجيریبة
عملية الن التعلم هو عبارة عن ألخص الباحث ی 11.السابقة

 .فى السلوك و الخبرة ةتغييرلما
به  جدوعمل ليفي ال تحقيقم ن التعلَأ )Beuner ( وقال برونر 
 به مخلوق ویملكالأشرف  الشخصوأصبح  الشخص المعلومات

 12على اللغویة والقدرُة قُلما الَعن ُهْيَتدَرَق
ال سالمت ُةَأ )Slameto(و ق تعّلم هو العملي ه  ن ال ى عملت ل الت

ة     األ دة العام ر في األخالق الجدی ان  . فراد لنيل التغيي ذا من   وآ ه
تهم  ُمباَدَلِتِهْم في فراِدألاب یتجرحصول  د    13.مع منطق د محم وعن
ان أخِ   ِةَطشِ ْنهو نشيطة من األَ    ن التعّلَمعارفين َأ ى آ هو   اه ُرالت

ةِ یجِرالَت سبِبِب يًةفِسآان أو َن يًةِمْسِج خالِقير األغِيَت ةِ  ب  أو المعلوم
 . اقبله تنالالتى 

                                                 
11  Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: UNasional, 1994), 21 
 hal 15 . Nana sudjana . Teori Oleh Pelajar Untuk Pengajan (Jakarta Fakultas Ekonomi UI (یتجم من.  12
 Slameto, Proses Belajar-Mengajar Dalam SKS, (Jakarta: Bina Aksara, 1991 ), 2:                    یترجم من 13
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أن التعلم هو " م والعوامل التى تؤثرهلالتع"آتب فى آتاب 
اإلآتساب أو السعي لنيل التغيير بجميعها اعد مرور الخبرة 

 .ومخالطته بيئته
م هو مسبب التغيير يقال عبد الرحمن أبرار أن التعل

. ر الخلق والهيئة واختلف فيها قبل التعلم وبعدهویعرف التغي
التعلم هو العملية التى فها تغيير أخالق الطالب على طریقة 

 التمرینات أو التجریبات
ذه األوِم ثُ  راِءن ه تطيع الباح ة  َذُخیْأ ْنَأ یس  َنَأ الخالص

ى تُ   علَمالَت ى  ى ِدَؤهو العملية الت ى     عل ر الحسنة الت حصول التغيي
 . خالِقواأل والعاداِت لِمن الِعتجربة ِمن الِم ینال

 
 

ان تعل    َدِنْسُأ وإذا ة فك ة  التعلم إلى اللغة العربي ة العربي   م اللغ
ذ مِ   د خِ  ن َبالحصول  التى حققها التالمي ةٍ  في  الٍلع  دراسيةٍ  عملي

ةِ  ِلاعُ َفالَت أو بعد آونِ   عن اللغة العربية ة   بالمنطق ة العربي  اللغوی
 .من الكالم وغيره مهارات اللغویةوال العلوِم ِلْيَنِل

رف ِم   ائجِ وُتع ذه النت ِةالتعل ن ه  يف اِحَجالنَّ اُتاَجَرَد مي
ائجُ َال ْمَأ ًةَحاِجَن ُةاَسَرالِد آانت ْل، َهراسِةالِد  حسنةً  ، إذا آانت النت

ائِ  سُ ْك، وَعناجحةٌ  الدراسةَ  نَّفتدل َأ دُ  ًةحَ ْيِبَق ُجها إذا آانت النت  لُّفت
 .فيها نقيٌص في الدراسة أو النجاِح اِحَجنَّال على عدِم
 

 العربيِة اللغِة ِمتعلي داُفْهَأ . ب
إليها في  وُلُصالُو اُدَرالتى ُی اُتاَیهي الَغ آانت األهداُف

 اللغة العربية فهي الغایاُت تعليِم أهداُف امَّوَأ14ِةَلَحْرالَم ِةاَیَهِن
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هذه  وَنُكَتِل عربيةاللغة ال تعليِم ایِةَهي ِنف صوُلالُو راُدالتى ُی
اللغة العربية  تعليِم أهداَف نَّوهكذا َأَهًة َواِضَحًة وُمَوجِّ ُةيِِّلَمالَع
 اٌطَبِتْرِإمنها  لُِّكِل ْىَأ ِهوِبُلْسوُأ العربيِة اللغِة تعليِم ِلَخْدَم ُنْيِيْعَت

 ًةَنيََّعُم اللغِة تعليِم أهداُف آانت فذلك اللغِة تعليِم أهداِف في
 15ِةاَیالَغ وِلُصُوِل ًةَمِزَال
 :فهي آما یلي عامًة العربيِة اللغِة تعليِم ا أهداُفمََّأ
 
 َنْيِمسِلالُم وُرُتْسا ُدَمُهنََّأل ِثْیحاِدواَأل الكریِم القرأِن ِمْهَفِل .1
 المكتوبِة ِةّيسالِماِإل ِةاَرَضالَح ولمعرفِة ِةيَِّنْیالِد ِبُتالُك لفهِم .2

 باللغة العربية
 العربيِة باللغِة ِةاَبَتو الِك في الكالِم َنْیِراِهَم ُبَالالُط وَنُكَيِل .3
 ىَرْخاُأل ِةَرالخْب ِلْيَن ِةَداَعَسُمِل ًةَلَأ العربيُة اللغُة لتكوَن .4
 
 :فهي آما یلي اًالَمْجِإ العربيِة اللغِة تعليِم ا أهداُفمََّأَو
ا َمِهِتاَنَكَمِب والحدیَث رأَنوا الُقُمَهْفَی ْنَأ ميُذَالالَت َنْوُكَيِل .1

 .اِمَكْحاَأل ِرَدْصَمَآ
 اإلسالميَة َةاَفَقوالَث َةيَِّنْیالِد َبُتیفهموا الُك ْنَأ التالميُذ ليكوَن .2

 .العربيِة باللغِة َةوَبُتْكالَم
  ى َرْخاُأل ِةاَرَهَمْلِل ًةَداِعَسُم ًةَلْيِسَو العربيِة اللغِة ُمْهَف ليكوَن .3
 العربيَة وا اللغَةُؤَرْقوا وَیُملََّكَتَی ْنَأ التالميُذ ِلَيْسَتِطيَع .4

 
 العربيِة اللغِة تعليِم ُةيَّمَِّهَأ . ج
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، وعلى ِةيَّالمَِالَع اِتَغالُل َنْيَب ًةَياِلَع كانًةَم العربيُة آانت اللغُة
 ِةّيمَِّها َأمَّ، وَأْمِهِنْین ِدا ِمَهنَّواها َألُملَِّعواها وُیُملََّعَتَی ْنَأ يَنِمالمسِل
 :ها  فهي آما یليِميتعِل
 ِنْیالدِّ يِةهمَِّأ .1

 رأِنى الُقاِنَعَم ِةَفِرْعى لمََِلْواُأل الطریقَة نَّآما عرفنا َأ
ى ِلآما قال محمد َع رأِنالُق ها لغُةنََّأل العربيِة الللغِة هي تعليِم
 ُنَأْربها الُق َلَزالتي َن هي اللغُة العربيَة اللغَة نَّالخولى َأ

الذى  القرأَن هَمْفوَی َأَرْقَيِل ٍمِلْسُم لُّها ُآُجَیْحَتا اللغُة وتلك. ُمْيِظالَع
   ِةَعْیِرالشَّ اِمَكْحى وَأاِهَووالنَّ ِراِمَواَأل لَىَع ُلَمْشَی

 دیثةالَح علوِم هميُةَأ .2
 َدْنِع وِمُلالُع ِةَأْشَنفي  عظيٍم ٍرْوَد ذاُت العربيَة اللغَة نََّأ

 لوُمالُع ْتاَعَضَل) للمسلمين( الم اإلْس َالْوَل َلْيوِق. َنْيِمِلْسالُم
 ِقِطْنوالَم ِةَفَسْلالَف ِمْلِعَآ ْياِنوَنالُي اللغِةِب ُةوَبُتْكالَم ُةَمدَِّقَتالُم

 .ٌرْيِبَآ ٌرْوله َد نا اإلسالُمُه. ماِهوغيِر
 ًأْيَش وَنيُّاِنِرْصالَن نُّلعلوم التي یُظ اإلسالُم َثِعُب ْدَق

 والفلسفَة لوَمالُع موَنسِلالُم فَظوَح اٌزَجْنِإ هاِب راُدا وُیرًِّضُم
تلك . العربيِة تها إلى اللغِةَمرَجَتأى  محلولٍة قِةْیِرَطي ِباِنوَنالُي
ون يُّالنصراِن َذَخي َأِبْرالَغ ُناة ثم زمیَّاِوَعة وُميَّاِسَبَع ُةَفلِيَخ
   16بَاْووُرَأو  يَاِسَأِب َنْيِمِلْسى الُمِدْیَأ ْني ِماِنوَنالُي والفلسفَة لوَمالُع

 العربيِة اللغِة تعليِم طریقُة .3
، ِسْیِرْدالَت ِنْيِسْحَتفي  ن أرآاٍنِم اٍمَه آٌنهي ُر الطریقُة

 ربيِةعال اللغِة تعليُم" وهكذا قال محمد آامل الناقة في آتابه 
 ٍةعامَّ ٍةخطَّ عْن ٌةباَرهي ِع الطریقَة نََّأ" ىَرْخُأ للناطقين بلغٍة

هذه  َمها، و َأْن ُتَقاِضْرها وِعيِمِظْنوَت ِةیَِّوَغالُل المادِة اِرَيِتْخِإل
                                                 

16 . .  Metode pengajaran Bahasa Arab( Surabaya Al-IkhlasKI992). hal :25)   Juwariyah Dahlan 



16 
 

 ُعَبعنه وتتَّ ُرُدْصالذى َت ِلَخْدلَمْا َنِم َضعاَرَتَتبحيث َال ِةالخطَّ
 ریقُةوالطَّ ٌئِدْبُم ٌئْيَش َلَخْدَمال نََّأ حًااِضَو وُنُكَی ُثْيَحوِب. منه
    يٌّاِئَرْجَإ ٌئْيَش

 ِذْيالتََّالِم ِةاَئَفَآ جاِحَن ِرْیِوْطَتِل ًةمَِّهُم قُةآانت الطری
 اللغِة تعليِم طریقِة اِعِوْنوَأ العربيِة اللغِة عليِمَت ِةيَِّلَما في َعَمَيِسَال

 ِةَراَشَبالُم ُةوطریق والترجمِة القواعِد ا طریقُةَهْنِم آثيرًة العربيِة
 .ِةيَِّهَفَشال ِةيَِّعْمالَس وطریقُة اءِةَرالِق وطریقُة

 :آما یأتي  العربيِة اللغِة تعليِم ِقُرُط ُلْيِصْفا َتمَّوَأ
  والترجمِة ِداِعَوالَق طریقُة ) أ

 اللغویِة القواعِد ِظفِْلِح طریقٌةهي  ِداِعَوالَق طریقُة
 اِظَفْلاَأل ها إلى َبَياِنِنْيِيْعوَت ِةَنيََّعالُم اِظلَقة عن اإلوَعُمْجوَم
 .هاِداِعَوها وَقاِنَزْوها وَأِتَغْيا وِصَهِلَحها وَمِبْيِآْرأوَت اِتَمِللَكاأو

 والتفسيِر والحدیِث النحِو في تعليِم ٌةَباِسَنُم وهذه الطریقُة
 ِةَغَالوالَب

 المباسرِة طریقُة ) ب
 ُلَمْعَتْسَی َسدرِّالُم نََّألِ ٍةَراَشَببُمِ ى هذه الطریقُةمََّسُت
هذه  ِصاِئَصَخ ْنى وِمَلْواُأل اللغَة والیستعمُل العربيَة اللغَة

 :آما یلى  الطریقِة
 ِةيَِّمْوالَي ِظفَاْلَألْا َنِم ًةوَذُخْأَم ِةاَسَرالدِّ اُدَوآانت َم )1

 ْمِهاِتَيفي َح ُةَلَمْعَتْسالُم
 ِداِعَوَقاْل ِطْفِحِب َال ِقْيِبْطَتِب التعليِم اُءَرْجآان ِإ )2
 ِةورَِوالصُّ ِعاِقَواْلِب نَىْعالَم ِنَع التالميَذ ُسرَِّدالُم ُنيَِّبُی  )3
 ِلْيِثْموالتَّ اِعَمِتْساِإلِب ًةَراَشَبُم التالميَذ ُسالمدرِّ ُنِحَتْمَی  )4
 ىَرْخاُأل ِةَغباللُّ التالميَذ ُسالمدرِّ ُبرَِّجُی  )5

 ِةيَِّهَفالَس ِةيَِّعْمالَس طریقُة ) ج
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 طریقِةِب العربيِة اللغِة درِس َءاَقْلِإ آانت هذه الطریقُة
هذه  نََّأل .ِلَموالُج اِتَمِلالَك ِقْطثم ُن إلستماِعا تدریِب
 هذه الطریقِة ْنِم اُفَدْهواَأل. اِعَمِتْسعلى اِإل ُزَكَتْرُت الطریقَة
 :آمایلي

 َنِم بًاتََّرُم العربيِة في اللغِة اِتاَرَهالَم تعليِم آان هدُف )1
 ِةاَبَتوالِك راءِةوالِق والكالِم اِعَمِتْساِإل

عن  التالميِذ فهِم تطویِر العربيةِِ اللغِة آان هدُف )2
 اَهِتَغُل َةاَسَرِد ِلَالِخ ْنِم ِةمَّاُأل ِةاَرَضَح اِبَعتْياِس

 طریقة القراءة) د
 وَنُكَت ْنا َأمَِّإ القراءِة بطریقِة الدرِس هي طریقة إلقاُء

 :فائدتان آمایلي هذه الطریقَة نَّ، ِإتًااِمَص ْما َأیًِّرْهَج
نطریة تربية وتطویر في قوة الذاآرة فائدة نطریة وهي  )1

 . وسرعة الفكر
ت والقدرة على الكتابة فائدة عملية وهي زیادة المعلوما )2

 واإلنشاء 
ة هي   وین الطُّ   وآانت هذه الطریق ى  ِبَالتك  درِةقُ  غل

 مالً جَُ ِهِب اِجَتْنأو اِإل ًةَيْغبالمقروء ُب واإلستماِع سهولًة راءِةالِق
 الكالِم عند ِقْطالنُّ ِةاَدَجوِإ ِةاَبَتعند الِك ًةَحْيِحَص
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 العوامل المؤثرة بنتائج التعّلم . د
 اِزَجْناِإل يِلِصْحتَِْل ِةِرْدأو الُق ِةاَقالَط ىیحتاج التعّلم إل

 ِةوَّ، وآون ُقِملَُّعالتَّ ِةَبْغَر جوِدعلى ُو ِنِكْمالُم ِجيَُّهن الَتْوَآ، َوِعِنْقالُم
 . هاُرثَِّّؤها وُیُعِفاَدا ُیَمعلى   اُجَتْحها َتلُُّوُآ. الدرِس وِلُبفي َق التالميِذ

وألن . التعلم هو من عملية التى أّثرها العوامل الكثيرة
نتائج التعّلم دليل على حصول الشخص أو نجاحه في التعّلم، 
فصارت العوامل المؤثرة بالتعلم مؤثرة بنتائج التعلم التى حصلها 

 .       التالميذ
م ، لكن قد قّسآثيرٌة ِمعلُّبالَت َةِرثََّؤالُم َلالعواِم نََّأ ِمن ذلكو
 ا العوامُلَموُه ِنْيَمْسإلى ِق الكثيرَة هذه العوامَل  )Dalyono(داليونو 

 Faktor Eksternal(17( ُةيَِّجاِرالَخ ُلاِمَووالَع )Faktor Internal( ُةيَِّلِخالدَا
 ُةليَّاَخالَد العوامُل .1

ن ِم صالشخ لُِّكِب ُةَقالمتعلِّ العوامُلهي  الداخليُةالعواملُ 
 الداخليُة ا العوامُلمََّأ. التعلِم التى تقّرر نتائَج ِةيَِّسْفوالَن ِةيَِّمْسالِج

 :هي آما یليف التعّلِم بنتائِج المؤثرُة
 ُةحَّالِص ) أ

 أثرًة الجسمانية والروحانية دراسًة تؤّثر الصحُة
ى َضْره الَمْتاَبَصإذا آان الشخص غير الصحة، وَأ. آبيرًة
آلها  ُببَِّّسها فُتيِروَغ اِلَعوالُس ِمآَاى والزُّمَّوالُح ِعدَاآالصَّ

 .ِةاَسَرفي الِد ِةَرْيأو الِغ ِةاَسَمإلى عدم الَح
، ٍةَديَِّج وآذلك إذا آانت الصحة الروحانية غيَر

و غيرها ) kecewa( ِةَبْيالَخ وِرُعوُش ِرَاكْفاَأل ِشْیِوْشَت وِدُجُوَآ
. هاًصقَِّنوُت ِةاَسَرالِد حماسَةإلى َعَدِم  ي هذا الحاُلذَِّؤيتَف

                                                 
 Slameto, Belajar Dan Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineke Cipta, 1995). 54:      یترجم من 17
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ا  لكل دًِّج ًةمَِّهُم حِةالِص ىعل ُةَظاَفَحآانت الُملذلك و
 . ًةيَّاِنوَحأو ُر حُةآانت الِص ًةيَّاِنِمْس، ِجالشخِص

 الذآاء والسليقة  ) ب
ة التى النفسّي من جملة العوامل النهذان العاِم آان

 ُهُتاَدكانت َعف ٌديَِّج اٌءَآله َذ أما َمْن. لتالميذقة اطا تؤثر
َأمَّا و. ًةَديَِّج ِهِملَُّعكون نتائج َتتو  ِةاَسَرفي الِد ًالْهَس ُرُعْشَی
 ًةَبْعُصیشعر  تهعادفكانت  ٌضِفَخْنُم اٌءَآَذ ُهَل ْنَم َفُهَو ُهُسْكَع

 .ًاحْيقبَِ ِهِملَُّعَت ُجاِئَتكون َنتو يِرِكْففي الَت ُؤطَُْبفي الدراسة، وَی
 نجاِح ها في تقریِرُرَثَأ أیضًا فكُبَر ا السليقُةمََّأ

 َمَلَك ، فإذا)البيانو( ِفَزالِمْع ِبلْع تعّلِم ُلْثِم. ِةاَسَرالِد
  ًةَبْعُصه ُمعلُّفيكون َت يًةموسيق سليقًة ُصلشخا

ه في ُتيَقِلدت َسوُوِج ًةِياِلَع اًءَآَذ لشخُصا َمَلَكثم إذا 
 ًةَقَاله َطِتاَسَرِد ُةَيِلَمتعّلمه، فستكون َع آان الذى اِلَجالَم
الذى له السليقة لكن ذآاؤه  ِصبالشخ َنا لوُقِراًحَجوَن
وآذلك لو ُقرن بالشخص الذي له الذآاء العالية . ةَضِفَخْنُم

 .لكن ليست سليقته وجدت في ذلك المجال
 18الرغبة والدافع ) ج

بة والدافع آمثل الذآاء و السليقة فكانت الرغ
ن إلى حصول نتائج التعّلم أثرا عاملين نفسّيين المؤثری

سينبت الرغبة لوجود القوة الجاذبية الخارجية . رايبآ
الرغبة الكبيرة إلى . والقوة الجاذبية التى جائت من الفؤاد

األشياء هي ذخيرة آبيرة لتحقيقها أو لتحقيق األهداف 
بها  نالفي يرًةعاليًة أوآب رغبة التعّلم ُكْن َیْمِلَمو. المقصودة

رغبة  من یملك ، وعكسهًاياِلَع ِمالتعلُّ إنجاِز يِلِصْحَتإلى 
                                                 

  56 ص: نفس المراجع   18
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أو  نخفضًةمالتعّلم  إلى تحصيل إنجاز نالفي ًةَصْيِقَنالتعّلم 
 .َنِقيَصًة

 ُةوَّ، والدافع هو الُقِةَبْغبالُر لٌفَتْخُمهو فما الدافع َأو
ا مَّوِإ ِسْفالَن ِلاِخَد ْنِم َاّملقوة ِإ، وهذه اِلَمالَع ِلْعِفِل ُةآحرِّالُم
من  ُعاِفهو الَدف ِسْفالَن ِلن داِخِم ُعا الداِفمََّأ. هِجاِرَخ ْنِم
 ُببَِّسُیأو  سِّالِح وَدُجُو ُببَِّسُی، وآان هذا الدافع اِدَؤالُف

 .لَِّمَعَتالُم اِلَجَماْلِب ِةَقاِفَوالسليقة الُم وجوَد
إلى  ُرثَِّؤُیهو ف ِمه في التعلُِّتوَّوُق ِعاِفالَد ُفْعا َضمََّأ

لك وجب على المدرس أن یعطى ذومن . ِملَُّعالَت وِلُصُح
 . ذالتالمي دافع التعّلم
 

 یفية التعليم  ) د
نتائج  على تحصيل الشخَص تعّلِمال تؤّثر آيفيُةآانت 

والتعّلم الذى الیهتم إلى الفّن والعامل الفيسيولوجيا . التعّلم
م الصّحة فسوف یحّصل النتائَج التعّلمية غير والنفسي وعل

 .مقنعة
م في آل هو یتعّل في التعّلم ُهاُدَهجِتِإأشّد  ْنقد ُیوجد َم

ستراحة الكافة، فهذه الكيفية ليلة ونهار بعدم وقت اإل
ستراحة، لكي یعطي االبّد في التعّلم . التعّلمية غير حسنة

فرصًة  المتعّلم العين والعقل وأعضاء الجسم األخرى
 19.خرىألتحصيل القوة مرة 

إلى العوامل الداخلية إلى  )Slameto(قد قّسم سالمتو 
 Faktor(والعوامل النفسية  )Faktor Jasmani(العوامل الجسمية 

Psikologi( )انظر إلى سالمتو:Belajar dan Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhinya, 2003.( 

                                                 
 M.Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineke Cipta, 1997), 55-58          :یترجم من 19
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لعوامل هي الصحة، وافأما العوامل الجسمية  
 من ما عدا و بة والدافعالنفسية هي الذآاء والسليقة والرغ
د سالمتو هذه العوامَل االعوامل النفسية المذآورة فقد ز

واالستعداد  )Kematangan(والنضج  )Perhatian(النفسية باالهتمام 
)Kesiapan(. 

 العوامل الخارجية .2
 ُةَلاِئالَع ) أ

م واألوالد وَمن من األب واال ُةَرْساُألأو العائلُة تكوُن
 علىثرة شدیدة مؤالوالدان فيؤّثران آانا و. یسكن في البيت

أما درجة تربية الوالدین . نجاح التالميذ في التعّلم
وافق بينهما وبين من في هتمامهما وإرشادهما والتإو

ؤّثر آلها إلى نجاح التالميذ في يحوال البيت، فإحولهما و
بورة، البيت آوجود الس وجاهزة لوازم التعليم في. التعّلم

ؤّثر أیضا إلى نجاح یوالصورة، والخریطة وغيرها 
 .التالميذ في التعّلم

 ُةَسَرْدالَم ) ب
 نجاح التعّلم علىتأثيرًا  حوال المدرسةأتؤّثر  َقْد

 اُقَف، واتُِّةَمَدْخَتْسالُم التعليِم س، وطریقُةدرِّالُم ُةُجوَد اَهُلْثِم
، ِلْصالَف ِةَفْرُغ اُلَوْحَأو، ِذْيالِمالَت رِةْدَقِب ِةاَسَرالدِّ ِجاِمَنْرَب

، ِةَسَرْدالَم اِمَظِنِب ِذْيِفْن، والَتِلْصالَف لِّفي ُآ التالميِذ لُةْموُج
 تإذا آان. إلى نجاح التالميذ في التعّلم تؤّثر آلها وغيرها

 َرْيَغ يُذالِمالَت فيكوُن ِةَسالمدَر ظاِمنِِِب مُّهَتال َی سُةَرْدالَم
 وَنُدِهَتْجال َی التالميُذ حتى یصيُر ْمِهِذيساِتَأ ِرْمَأِب َنْيِعْيِطُم
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هذا  ُببَِّس، وُیِتْيي الَبِفْوآانت َأ سِةَرْدم في الَمِهِتاَسَرِد
 20.ْمِهِمعلَُّت اِزَجْنِإ ذلِّ لَىِإ الحاُل

 ُعَمَتْجالُم ) ج
 ا إلى إنجاِزًضْیَأ ْتَررََّق المجتمِع اُلَوْحَأآانت 

و  أو تربيٌة ن له معرفٌةفي حول المجتمع َم إذا آان. ِمالتعلُّ
ى الجّد ل ستدفع التالميذ إلاحو، فكانت هذه األحسنًة خلقه

 . والنشاط في التعّلم
 البيئة ) د

البيئة مهمة جّدا لتأثير إنجاز أو المنطقةحوال أ
ة وِمْعمرالبيت التعّلم أو نتائج التعّلم،آأحوال المنطق

والطقس والمناخ،  وال المرور،حأو واألحوال حوَل البيت
حوال أإذا آان بناء البيت مرتصعا، وآان  مثلها .وغيرها

المرور مجّلبًة، وآان فيها أصوات الناس في حولها 
وأصوات المصانع وغيرها فتؤّثر آلها إلى غيرة التالميذ 

 21.أو الشخص للتعّلم
 

 تعددالذآاء: الفصل الثالث  
 تعريف تعدد الذآاء . أ

هوارد  ُفِرَعُی ما ذعن مشهورًا هذا الذآاْء آان إصطالُح
فى  )Multiple Intelligence ( د الذآاِءمى متعِدَسغاردنر النظریة التى ُت

ن ِم لَِّقأن آل اإلنفراد فى الدنيا یملك على اَأل: لا، أنه ق1985سنة 
 .22يُةِصْخالَش منها الذآاءُة الذآاِء يِةاِنَمَث

                                                 
 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan PT RINEKA CIPTA, Jakarta 1997, 59-60   یترجم م 20
 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan PT RINEKA CIPTA, Jakarta 1997, 59-60   یترجم م 21

  Dewi salma prawiradilaga mozaik teknologi pendidikan (Jakarta kencana  2007) hal: 61 22 
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عن  قًاعلَِّتُم  ان هذا الذآاُءوآ ك الذآاَءیمِلَ آان اإلنساُن
وذلك  ِرالغي مع مزاِج ِةمَّوالِه ِبالقْل وحاِل الشعور فهِم طریقِة

یبنى  ك هذا الذآاَءالذى یمِل نساُنواِإل. الذآاءة الشخصيةبا مىََّسُی
 ى وآان هذا الذآاُءَرْخاُأل اِدَرِفْنه من اِإلِجاِرعلى ما فى َخ َةَلاَدَبالُم
فى  ظِةاَفوالمُح ِرْيبالَغ بادلَةوالُم اإلتصاليَة یملُك َناإلنسا ُنكَِّمُی
آما  ِهرمِتوُح ِهومعرفِت الغيِر ِعْفَدِل وینفع هذا الذآاُء. ِةيَّاِعَمِتْجاِإل
آان . الغير والمشارآة بالغير فى المجتمع تأثيرسه وْفم َنَرَح

 َبَجَو ُباِهوالَر رلُونَصوالَق لماُءوالُع ياسِةالسِّ ُسْيٍئاألستاذ وَر
 .اَءَآهذا الذَّ واُكِلْمَی ْنَأ عليهم

 َنْيَب اصِةالَخ ِةَآاَرَشُمى اْلى ِفَرُی اِءَآن هذا الذَِّم ُراِهوالظَّ 
 اطاِتَشَن ِمن اِءَآهذا الذَّ ُمَلْعذلك ُی ْنم وِمِهِئذآا ِةيَِّقْرَتِل ِداِلوالَو ِدَلالَو
 ِعَمَتْجفى الُم ِفَالِتْخاِإل ِةَمْرُح وطریقِة َةيَّاِعَمِتْجاِإل الِدْواَأل
 رائيُةْجلتكون اِإل ِهْمِركاِتْبِإ إرتفاِع في وهكذا ِرْيَغاْلِب ِتِهْمَقاَفَوُمو
 .ًةَدْیِدَج عيُةجتمااِإل

آان هذا الذآاء مشهورا بالذآاء بين الشخص وأول َمْن  
 Multiple(الذآاء  ِةدى هذا الذآاء هوارد غاردنر فى آتابه متعدِِّمْسَی

Intelligence( ِرْيإلى الَغ اِنَسْناِإل فهِم ُةاَعَطإسِت آاَءهذا الّذ نَّیعنى َأ 
 23.بينهم و آيفيتهم المشارآَة لعمَلاتهم يَِّفْيوَآ

 ْنَألهم ِئآَاَذو الِبالُط مهارِة معرفُة ِسرَِّدلُمى الع َبَجَو
ا ًدِرَفْنُم ُلَعْفالَی ُسوآان المدِر. صعب تعلمه لِِّح فيبها  َنْيِعسَتَی
قنصلور الذي إلى ال ُمِلْسَتْس، بل َیآاِئهم ذو أ الُطالِب مهارِة معرفِةل

والمدرسة . في تلك الحالة أهليًةومن یملك یملك خلفية التربية 
 أن یختبر ذآاَء به فيستعينْفِس َأْهُل ِعْلِم النَّالتي آان فيها 

على  اًباِسَنُم تعليِمال اُطَشوآان َن ًاضبوطمه ُلاِصون َحُكَي، ِلِبَالالُط
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 الذآاَء نََّأ )Munzert A. W.   )1994منزرت و َفرََّع. الِبالُط ذآاِء
 ِةَيِفْصجابة والَتاِإل ِةَعْرى على ُسِوَتْحي الذي َیَنف المعِقْوَم

 َنَأ )David Weschler(دفيد وسكلير  َزَموَر. ِةَلاَئْسالَم ِلِح وإستطاعِة
، والفكر المنطقي، ِلَمَعْلِل اِدَرْفاَأل َنِم عامٌة هو قدرٌة الذآاَء

 الِبالُط اِحَجَن روِطُش ْنِم ٌطْرَش الذآاَء نَّوَأ. وتبادلهم إلى البيئة
فكانت  ْمُهذآاُئ ُضِفَحْنالذین َی في المدرسة، وبذلك آان الطالُب

في  النجاحِِ شروَط نََّأ له اَلَفلكن ال َآ اًضِفَحْنُم مِهتعليِم ُجاِئَتَن
 24.ىاِلالَع بالذآاِء ِةالمدرس
 

 الذآاِء اُعَوْنَأ . ب
 ةَيناثَم آاءذال أنواع أن (Howard Gardner)هوواد غوردیر  راَئَ
 : آما یلى  اٍلأشك
ة   )Verbal(ي ِلْوالَق الذآاُء .1 ان   )Bahasa(أواللغ ذآاء یظهر   ه  آ ذا ال

ى أو ترتيبِ   ساسِ ْحإفي   ماِلإستعْ  اعِةمع إستطَ   اللفظِ  المعن
واِع ِة أن ي تْع اللغ ِئ ِنْييف ذي َی الش َىِوَتْحال . اَمالَع ي المعن

ه المُ  ون   اِبَزْحاَأل ِةَضاَوَفُمِل ُسِرَدویحتاج ذین یتعلق ْن ال َع
 .ِةاَسَرالِد ِةحاَج ِةَیِدْأَت

ذآاُء .2 ان  ِةَياِضَیى أوالِرِقِطْنالَم ال ذا آ ي الِع ًالِهْسُمه اِرف  ي
نتفيك  وس )Analitik(تيك   لىاكر أن وهذا ِف والتقدیِر  )Cainstific(يس

ذا ُی  ِل ِيِفِرْصوالُم يروِتُيِبوْماللُك ِباَسَحُمِلى َروه  وأه
ه الُم  ِةَيیاِضالِر وِمالُح ِذْخَألِ ِةَيِبْرالَت ُةَنْهوِم ُسِرَدویحتاج  ك
 25.ِةراَسالِد ِةاَسَيِس ِتَاثْبوِإ

الَ ِخ صلَ ِحَی ْنهو َأ )Visual( بصریةال ذآاُء .3 نَ  ي  َرْیِوصْ وَت ِسْفال
تطاعَة وِطُطالُخ اد  ِب ِرُكَفالَت وإس ي األبع )  Tiga Dimensi(ثالث
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iَرِرْكوَت ي ُد اِعَرِتْخاِإل ی درِ وَوُصا ِفَيْنف ه الم  ُسال، ویحتاج
قُ َعَتي َیبالِذ خصوصًا  ِةقَ اِفَوا الُمهَ ِطَطُخو ِةاسَ َرالِد ِجاِمنَ ْرَبِب ل

 . لدراسِةفي ا ِةوَدالُج ِةَجَرَدال ِلْيَن َعْن ىَجَتْرا ُیَمِل
اُء .4 ِد ذآ ذآاءُ : )Kinestetik( الجس ذا ال ان ه ين  اَلَصتِِّإ ُنكَِّمُی آ ب

اُلْثِم اِلَعْفاَأل ِليِصْحَت اَءَضِتْقِإ ِدَسوالَج ِرْكالِف َر: ه ، ُصْقال
دَ  ، ولعبُ ُةیاَضوالِر درِ  َمَرال اج الم ذآاءَ   ُسا ویحت ذا ال ه  ه  ألن

ان َج َر ئًااِسإذا آ ر ُتُبنَيَف ٍناِرَم أو غي ه أو قریِب ُمَدَع ًا أىأث
 .  همرِن

ه   ك هذا الذآاَءیمِل آان اإلنساُن: )Musikal(الذآاء الموسيقي  .5 ألن
َت ًاْبَط ِهونظِم ِقْيالموِس ِمْيِمْصَت ُعِمیس ذآاُء ع ذا ال ان ه  وآ
ًاُبْحَم دِ  وب ه یق ا، وِإِتاَقَفِإ َرْيِيْغَت ُرألن َرالَح ِلزَاْنن اِعٍةي  ، وإرتف
 . ِلْقالَع ِةَنْهِم

ذآاء  .6 ر فرصونال ال ى لعوجب  )Interpersonal Intelligence( إنتي
م السياسى   ُجاِلعَ ، والُموْلنصُ ، والقَِْرْیِدلمُ ا . ، والمخصص بعل

دس        تطاعة الح ذآاء إس ذا ال ون ه ذین یملك راد ال ان األف آ
ث       زاج، والح ب، والم ال القل رأة ح ي ق رون ف وي ویمه الق

ر  ع ا    . وقصد الغي ذآاء ینف ذا ال ان ه لمدرس ألن یشرع في    آ
 .  إجابة الواقعة وإثبات حل المسئلة الموافقة

ذآاء  .7 را فرصونال   ال هو إستطاعة   (Intrapersonal Intelligence)  إنت
ة       ن الطبعي امق م ل الع ق العم يل طری يم وتفص التفه
ع لمدرسين ورائيسي المدرسة        ذآاء ینف ان ال والشحصية وآ

في تنفيذ التعليم  لتدریب قوتهم في تسليم التحدي وحل النزاع
. 

ذآاء الروحي .8 ل : ال ت، ب ى الوق ذآاء عل ذا ال ان یوصف ه آ
ذآاء د ال ه توحي م أن وواد غوردیر أن یحك م ه ان حك ر  آ إنتي
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ونال ذآاء )Interpersonal Intelligence( فرص ونال  وال را فرص  إنتي
)Intrapersonal Intelligence(    ،ة درة أو القيم ر الق ادة عنص  بزی

أة    ویهتم هذا الذآا ع للمنش ء المدرس ألن یعلم ما یصنع، وینف
ي       . والدراسة دفاتر الت ة جودة ال ذآاء من جمل هل آان هذا ال

 هذا الذآاُء َیْثُبتو َالْوعها َأَنَص
الغير  على لفهمارغبة هى الذآاء ومما سبق یعلم أن 

ا ومسئلة وهذا استطاعة اإلستماع والفهم صحيحا وعقال وشعر
لتقدیر لوهذا أهلية . بغير تامِة لكن قالتالغير التى ال تقال أو 

بين  ًةيَّاِسَمَح ُلِمسَتیالمتعدد وعميق الفهم إلى الغير وهكذا 
 .26اِتاَفَقالثَّ

 
 عالمة الذآاء . ج

 : الذآاء آمایلى  عالماِت نََّأ ِعْلُم الَنْفِس ُلْهَأ اَئَر
 .العمل في فهَدی .1
 .ع في العمل والتفاعلیسَر .2
 .الحالة أو غير مارن ُقفَِّوالذي ُی مِلير العِيْغَتد في ِعیسَت .3
ة في حل        .4 ين الحاالت والبيئ تنظيم العمل هو التنسيق الحسن ب

 .المسئلة
 .إلجام العمل بالتنسيط القوى  .5
 .)Success orientted(نجاح العمل  .6

 
 : 27بينيت مقياس الذآاء إلى تسعة طبقات آما یلى َعمََّج

 عبقرى:  اعلى  – 140
 أعلى:   120 – 139
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 الذآاء:   110 – 119
 السوى:     90 – 109

 تحت السوى:        80 – 89
 الجاهل:      70 – 79
 )Moron(مورون :      50 – 69
 )Embisil(أمبسيل :         30 – 49
 )Idiot(أحمق :  ...  - 29

 
 ِد ذآاءُِّبَتَعدالتعليم  خطوات. د

عن  الذآاء أن یسعى المدرس دیق التعليم بتعدُِّطر آان
في المنهج  ِةاَصالَخ ِةاَئَفالَك اِحَجَنِل التالميِذ الذآاء المتنوع في آلِّ

 التعليِم في َةَبِساَنُمال الجدیدَة َةَعوَِّنَتالُم الطریقَة ُسالمدرِّ َوُمْنَی ْنوَأ
بما  الظاِهَر التالميِذ ذآاَء ُسرَِّدى الُمَرَی ْنذلك َأ ْن، وِمِملَُّّعوالَت

 :28یأتي 
ویجتهد المدرس عن أجناس الذآاء في آل الدرس،  أن یسعى .1

وآان هذا السعي إدخال المعلومات بالخطط الثمانية إلى 
ذآاء  ،الذآاء المنطقى ،القولي الذآاء: الدماغ التالميذ 

إنتير  الذآاء ،الذآاء الموسيقيي، الذآاء الجسد ،الفصووال
 (يرصونال إنترا فالذآاء ، )Interpersonal Intelligence( فرصونال

(Intrapersonal Intelligence ،الذآاء الروحي. 
بولون فهو یظغط على ثالثة الخطط المسيطر عند  وأما

 : آمایلى
 أو اإلدراآي آوآنيتيف )أ 
 أو الحراآة فسيكوموتوریك )ب 
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 أو فعالة أفيكتيف )ج 
تخصيل الدرس الخاص  على إرتفاع أن یسعى المدرس .2

إذا  َيْعالَس یعَمَل هذاء الظاهر لكل التالميذ وَأْن بأساس الذآا
ومن هذا قال  ن التالميِذِم اِدَرِفْنآل اِإلعلى  ر الذآاُءظَه

 ِمَن ِسْفَنال لِّْفي ُآ نََّأ  )Amstrong( و أمسترونج  )Gedner(غدنير
 مََّتْهَی ْنن ذلك َأوِم. ِةَراِهالَظ آاِءالذَّ اَعَوْنك َأیمِل الميِذالَت
 ِذْيِمَالن الَتِم اِدَرِفْناِإل لُّليكون ُآ لتعليِما َةيَِّجاَرِتْسِإ ُسرَِّدالُم

 .29ًةَآشاَروُم ُمَتَباِدَلًة
 

التالميذ  اءبتعدد ذآ ة األساسية عن إنجاز الكفاء: الفصل الرابع 
 إتقوا" في المدرسة الثناوية  تعلم اللغة العربيةفي 
 سورابايا -ل منانج" 

في  المهاراِت اِعإلرتف َيْعالَس نَّقد ذآر في الفصل السابق َأ
 العربيِة اللغِة ِسْرَد ِةَبْعُص اِبسَبَأ ْنَع هو البحُث العربيِة اللغِة ِمتعل

 ها وعلى الكفائِةِجَهْنعلى َم ِرييِسبالَت ِةَبْعهذه الُص لِِّح ْنَع ثم البحُث
في  ةَبْعُص ُيْعولكن ذلك السَّ العربيِة اللغِة تعليِم في منهِج ِةَياِسَساَأل
ِ  اللغِة تعليِم اِءَرْجفي ِإ َنْيِسلمدرِّا على َاهاِئَدَأ  التالميَذ نََّألالعربية
 .فَةِلخَتالُم والقدرَة ون الذآاَءُكِلْمَی

 التالميِذ اَدَدْعى اسِتِطْعُی الذآاَء نَّیٌح ایجابيٌّ َألصِر ُيْعوذلك الَس
 ْنَأ التالميُذ يَعیستِطَأْن  اِءَآالذَِّبوُیْرَجى  والحياَة َةأوالصُّعوَب َةرَصوالُف

ا مََّأ. اُؤَرْقَی ْنَأ وا ویستطيع ًایعرفوا خير ینالوا الكفائة األساسية
 ِتِهْماَيى َحِف َنوُمْنَيیفعلون بالنشاطات الشخصية َفین ِذال ُذْيالِمالَت

علون بدون النشاطات یفین ِذال ما التالميُذَأ. اَزَجْناِإل ونویملك
 . نجاَزاِإللكون والیم ِتِهماَيفالینمون فى َح
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 جيَةرَاسِتاِإل ُسِرَدالُم ُمَتْهَيَف التالميِذعلى  ذآاُءالوبعد ظهر 
بتعدد ذآاء التالميذ، وآانت هذه  التعليِم في إجراِء َةَمَدْخَتْسالُم
 ِلْيِصْخَتِل المتعدِد التالميِذ ذآاِء ِرْيِسَيعن َت ُيْعهي الَس يُةاِجَرِتْساِإل
 التعليِم في إجراِء ُسالمدِر ُمِدْخومن ذلك یسَت .ِجفي المنَه ِةاَئالكَف
ليست  الواحدَة ن اإلستراجيَةَألِ ِةَرالمبتِك المتنوعِة اِتَيراِجِتْسباِإل
 للتالميذ الذین یملكون تعدد الذآاء ًةَرِثَؤُم

یجب  تىال ِةَمِهالُم ِلاِمَوالَع ُدَحَأ الذآاَء َنف َأَرْعومماسبق ُی
 .ِإْنَجاًزا َحَسًنا تعلِمالفي   اِزَجْناإل ِلْيَنِل َءآَاالَذ واُكِلْمَی ْنَأ الطالِبعلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


