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 الباب الثالث
 دراسة ميدانية

 
 -ل نجمنا" إتقوا  " الثناویة  مدرسةاللمحة عن : الفصل األول
 سورابایا

 سورابایا -ل نجمنا" إتقوا  " الثناویة  مدرسة اللمحة عن . أ
ي إحدى المؤسسات ه" إتقوا  " الثناوية آانت المدرسة 

عبد القهار وأساسها آياهي الحاج  " إتقوا"التربية التى تلتجأ في 
، أما خطة وجود الطلب في إنشار الزمان فيناسب تصميم مذآر

فقد أسست فروع المؤسسات . التربية وتنميتها بحاجة المجتمع
 "منها

 مدرسة الروضة األطفال  .1
 والمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  .2
 لثانوية اإلسالمية والمدرسة ا .3
 والمدرسة العالية اإلسالمية .4

اإلسالمية هي مؤسسة "  إتقوا  " الثناوية  مدرسة آانت ال
التربية اإلسالمية الرسمية التى تستلم التالميذ متخرج من 

 . المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية والحكومية
 
 
 

 الموقع الجغرافية. ب
أحد سالمية هي اإل" إتقوا  " الثناوية مدرسة ال آانت

التى  يَِّةِسْفالنَّ على األرِض ْتَسِسُأ التى المدرسة من المدارس
في الوالية الستر  األرضآانت و ) 7km2( 5،100 هاُتَعاِسَوآانت 
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م ِاالَع ِعاِرالَشمن  يٌبِرا َقلَهْون َحَأللتالميذِ على ا  ًةَباِسَنايتجية ُم
 . َنْيِسرََّدوالُم يِذِمَاللتَّعلى ا  ُلِهْسُي

: 1اللوحة   
اإلسالمية " إتقوا  " الثناوية مدرسة القائمة المنظمين مدرسة 

سورابيا منانجال  
TABEL I 

DAFTAR GURU DAN PEGAWAI  
MADRASAH TSANAWIYAH ITTAQU SURABAYA 

 
No Nama Guru Ijazah Bid. Studi Jabatan 

1 Saifulloh.H, H. Drs M.Ag S2, 1996  Kepala 
sekolah 

2 Hartono, SE S1, 2003 Ekonomi  
3 Warsiti, . Dra S1, 1998 Bahasa Indonesia  
4 Ririnita, Dra S1, 1999 Sejarah  
5 Dewi Munawaroh,  Dra.  S1, 1998 Bahasa Indonesia  
6 Hasbulloh, BA SM, 1996 Fiqih  
7 Riris Nansyah, S.Pd S1, 2006 Matematika  
8 Slamet Riono, S.Pd S1, 2001 Matematika  
9 Yudi Widiyanto, SE S1, 2006. TIK  
10 Heru Kurniawan, S.Pd S1, 1998 Penjaskes  
11 Hartatik, . Dra S1, 2000 PPKN  
12 Endang Suciatik, S.Pd S1, 1990 Ketrampilan  
13 Siti Munawaroh, BA SM, 1992 Fiqih  
14 Tantri Prawesti, S.Pd S1, 2001 Bahasa Inggris  
15 Amirul Mukminin. S.Pd.I S1, 2008 Bahasa Arab  
16 Ni'ami Rahmawati, S.Pd.I S1, 2005 Qur”an – hadis  
17 Afrida Trisnawati, S.Pd.I S1,2004 BP  

Sumber data: Dokumen MTs ITTAQU  Surabaya tahun ajaran 2010-2011. 

 أهدافية بصيرة وإرسالية و . ح
 مدرسة العلنت أصول أهداف التربية القومية، فقد لو
 : آمايلى  ِإعَْالنًا "اإلسالمية " إتقوا  " الثناوية

  )Visi(بصيرة  .1
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  ) IMA AMIL(المدرسة يملك الرمز  هذهب
)IMA ( بمعنى  : Ilmu Amaliyah)علم عملية( 
)AMIL( بمعنى  :Amal Ilmiyah )عمل عملية( 

 )Misi(إرسالية . 2

 : آمايلى  عاليٍة كون مؤسسة التربية ذات جودٍةتأن 
 . أن ينبت الموقف واألخالق اإلسالمية في الحياة اليومية )أ 
 . أن ينفذ الدراسية وإرشادية في أآاديمية )ب 
ط اللغة األجنبية يلتسل ةآافيأن ينفذ الدراسية وإرسادية  )ج 

 .  وآلة التصوير
ليقتهم والرغبتهم على الّس ًةمناسب التالميِذ قوَةشر تأن ين )د 

 . حياتهم األتية ديزولت
  )Indikator(أهدافية . 3

 : آمايلي فهيهذه المدرسة ا أهدافية مََّأو
 . ىَوْقوالَت اإليماِنفي عمليةِ  َقوَِّفُت ْنَأ )أ 
 . أن تفّوق في تحصيل القيمة )ب 
 . أن تفّوق في نظام المدرسة )ج 
أن تفّوق في مجال الرياضة ومجال الفنون ومجال  )د 

 .ما اللغة العربية واللغة اإلنجليزيةإ، اتغالل
 .أن تفّوق في إنجاز المعلومات والتيكنولوجيا

 -" إتقوا  "اإلسالمية  -الثناوية  مدرسة الأحوال المعلمين . 4
 سورابيا -ل منانج

 واحد وعشرين في هذه المدرسِة َنْيمالمعلِّّ ت جملةآان
عة في عات المتنوِّاِمَجد والاَهَعرجون من الَمخََّتا، وهم َيًملَِّعُم
 اٌرَتْخفهو ُماللغة العربية  ُمأما معلِّ. في إندونيسيا ِةَراِئالَد اِءَحْنَأ

من الذين يتخّرجون من المعهد أو قسم اللغة العربية في 
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في م اللغة العربية علُِّم آانو. الجامعة اإلسالمية الحكومية
نعام ذة وأستا أميرالمؤمنينبهذه المدرسة شخصين هما أستاذ 

 . الرحمة
د أن  ـحث      يبع ة، ب ائل التعليمي ن الوس ث ع ث الباح بح

وآان  المدرس من   .ظفيناالباحث عن أحوال المدرسين والمو
ة،   ة المهم ة   أحد أرآان التربي ين البوجود المدرس  إألن ال تربي

دا لِ  ولذلك آان المدرس مهما. الماهرين والمباآرين ْيلِ ج  َتْوِص
رِض ِة غ ى ت التربي ذا ف ى  وهك ة ف ة العربي ة اللغ ة النمي  مدرس
  سورابايا -ل منانج" إتقوا  "اإلسالمية  – الثناوية

 -ل منانج" إتقوا  " الثناوية مدرسةفي الأحوال التالميذ  .5
 . سورابايا
تلميذا عام الدراس  291 بهذه المدرسِة التالميِذ عدُد آان

المدرسة اإلبتدائية الحكومية  خرجون مني همبعض 2011/2010
 وآان. اإلبتدائية األهلية خرجون من المدرسةيبعضهم و

 الذين خرجوا من المدرسة اإلسالمية األهلية همالتالميذ 
أما التالميذ الذين خرجوا من المدرسة يعرفون اللغة العربية و

أو آانت معرفتهم  اليعرفون اللغة العربية اإلبتدائية العامة فهم
 . اللغة العربية قليال

:  آما يلى بهذه المدرسة في يذبيانات التالم  
:2اللوحة  

 بهذه المدرسة  2010/2011بيانات التالميذ عام الدراسي 
No Kelas Jumlah Mutasi Total Putra Putri Keluar Masuk 
1 VII 54 60   114 
2 VIII 61 46   107 
3 IX 48 22   70 
Total Siswa 163 128 Total Keseluruhan 291 
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 Sumber data: Dokumen MTs ITTAQU  Surabaya Tahun Ajaran 2010-2011. 
 

 تدريس اللغة العربية فيها  .6
الثناوية مدرسة ال في هذهتعليم اللغة العربية  اَضَرْغَأ نََّأ

 مهاراِتالعلى  التالميِذ ساُبتهي إآ" إتقوا  " اإلسالمية
 اُدَوا الَممََّأ). اإلستماع، الكالم، القراءة، والكتابة(ة َعَباَألْر
من آراسة  مأخوذًاة َسهذه المدَرفي  ُةَمَدْخَتْسة الُميَِّّساَرِدال

فيها يشتمل على األبحاث واألسئلة التي تتعلق   )Lks(  التالميد
    .عن الفصل الثانيأخذ الباحث  البحثا بمادة الدراسة في هذ

 
 

 الطريقة المتبعة في التدريس  .7
 صالتيبهذه المدرسة إل ِةالعربي اللغِة ُسْيِرْدَتآان 

 ْنًا إلى ما سبق وجب على المعلم َأالغرض المذآور ونظر
وأن  عليِمالّت ِةبماَد المناسبِة ِةَعوَِّنَتالُم ريقِةالطَّ َلفَضَأى َرَي

ن ِم ًالَدَب ِةَدْولموُجا ِقُرمن الطُّ طريقٍة لُِّآ َنجميع محاِس َيْسَتِفْيَد
ا َأمَّو. ىَرْخُأ ٍةقيإلى طر اِتَفِتْلاِإل دوَن واحدٍة طريقٍةب ِبُصَعالتَّ
 طريقُةالمنها،  عٌةفهي ُمَتَنوِّ بهذه المدرسِة ُةَمَدْخَتْسالُم ُةقيطرال

 .طريقة المحاضرة، وغير ذلكالو، ُةيَِّباإليجَا
 

 ق وتحليلهائاعرض الحق: الفصل الثاني
 قعرض الحقائ

 ة األساسية الكفاءالحقائق عن  . أ
  ِةيَّاِسَساَأل ِةاءَفَكاْل ِنَع ِثْحالَب في هذا َققائحال ُثاِحذ الَبَخَأ

بطريقِة الُمَالَحَظِة  البحث الَباِحِث في هذا اِمَدْخن إسِتممما سبق 
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إلى رائيس المدرسة والمدرسين  ِةَلاَبَقبطريقة الُم والَوَثاِئِق
 ِثفي هذا الَبْح َقعلََّتوغيرهم ممن َي

ُةاَبَقالُم امَّوَأ ع ُم  ل ذه   َنْيِسرَِّدوالُم ِةَسَرْدالَم ٍرْيِدم ي ه ف
ا ِةَسَرْدالَم ائالح ُثاِحالَب ُلَفَيَن ن َقق اء ع ذه  الكف ي ه ية ف ة األساس

 30:آما يأتى  المدرسة
 عن المنهج المستخدم في هذه المدرسة ؟ .1

آان المنهج المستخدم في هذه المدرسة هو المنهج 
ن اللدينية وفقا لقواعد وزراء الشؤو لتعليما وحدةالمستوى في 
 2008الرقم الثاني 

 ؟ ِةيَّاِسَساَأل على المادِة َنْيِسدرِّعن إستطاعة الُم .2
 :ة األربعة يعنى يملك الكفاء رسِةْدفي هذه الَم وَنُسرَِّدآان الُم
 )substansi(في المضمون  اإلستطاعُة ) أ
 )metodologi(  ِةيَِّجَهْناإلستطاعة في الَم) ب

 ِةيَِّقِناإلستطاعة في التْق ) ج
 )mengamalkan( ِةَساَرَمالُم، واإلستطاعة في الفهم ) د

 ؟ ِجَهْنفي الَم ِةيَِّمْنوالَت ليِلْحعن استعمال الَت .3
َل تعمل التحلي درس يس ان الم اء ِلْيَنِل آ ذا  ِةالكف ي ه ف

 المنهج باستخدام التقييم واألحكام الجيدة 
 التعليِم ِلاِئَسعن َو .4

ةُ  ذه المدرس ت ه ائَل ُمدَِّقُت آان يِمالت وس راِء ِذْيِفْنَتِل عل  إج
ذ   ْعالتَّ يم عن ليم الجيد وآان أآثر التالميذ يستخدمون وسائل التعل

 إجراء التعليم
 ْرتَجَىالكفائة الُم لنيلعن سعي رائيس المدرسة  .5

                                                 
 )2010-3 -9( حث والمدير المدرسة المقابلة بين البا:  30
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 ِجاِهَنالَم ِةاَرَدِإ ِقْيِبْطَتِب يسعى رائيس المدرسة آان
 األآادميكية الدراسية و اإلشراِف في المنهِج تنفيِذو  والدراسيِة

)supervisi akademik ( 
 
 

 :آما يلي  فهي  وأما طريقة المالحظة
ة األساسية لدرس اللغة العربية في هذه ءآان منهج الكفا

 :   المدرسة يحتمل على مايأتي
 والمحادثة ) أ
 القراءة وفهمها ) ب
جه بترآيب الكلمة الخاصة واإلنشاء المووالكتابة  ) ج

 المتوسطة
 ساسيةة األالكفاء وأما صورة 

ة األساسيةالكفاء ةالقياسية الكفاء  المستو 
 ى

يستطيع التالميد تطبيق أنواع  .1
الكلمات بفكرة متوسطة عن 

 آيف نصلى
يستطيع التالميد تفهيم معنى  .2

الحوار بترآيب الكلمات التى 
يحتوى  على فعل المظارع في 
جملة فعلية، عدد، فعل مظارع 

أن، لن، الم التعليل، وجمع + 
 التكسير  

فهم التالميد ما فى الحوار ي .3
المتوسط من آيف نصلى، نتعلم 

أن يفهم : اإلستماع
التالميد معنى الحوار 
الدى يقال بلسان 

 متوسط  
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الحساب، مكتبة المدرسة التى 
آان ترآيبها من فعل المظارع 
في جملة فعلية، عدد، فعل 

أن، لن، الم التعليل، + مظارع 
 وجمع التكسير  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

األولى
 
 
 

أن يتلفظ التالميد أنواع  .1
الكلمات بفكرة متوسطة عن 

 آيف نصلى وغيره
يستطيع التالميد أن يظهروا  .2

الحوار بترآيب الكلمات التى 
يحتوى  على فعل المظارع في 
جملة فعلية، عدد، فعل مظارع 

أن، لن، الم التعليل، وجمع + 
 التكسير

ما يستطيع التالميد أن يكررزا   .3
فى الحوار المتوسط من آيف 
نصلى، نتعلم الحساب، مكتبة 
المدرسة التى آان ترآيبها من 
فعل المظارع في جملة فعلية، 

أن، لن، + عدد، فعل مظارع 
 الم التعليل، وجمع التكسير  

 

أن يتكلم : الكالم 
التالميد  مادة الحوار 

 المكتوبة متوسطة   

يستطيع التالميد أن يقرواء  .1 أن يفهم : القراءة
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جهرة عن آيف نصلى قراءة 
 وغيره

يستطيع التالميد تفهيم معنى  .2
الحوار بترآيب الكلمات التى 
يحتوى  على فعل المظارع في 
جملة فعلية، عدد، فعل مظارع 

أن، لن، الم التعليل، وجمع + 
 التكسير

يفهم التالميد ما فى الحوار  .3
المتوسط من آيف نصلى، نتعلم 
الحساب، مكتبة المدرسة التى 

ها من فعل المظارع آان ترآيب
في جملة فعلية، عدد، فعل 

أن، لن، الم التعليل، + مظارع 
 وجمع التكسير  

التالميد معنى الحوار 
 المكتوب المتوسط

يستطيع التالميد تكرير الحوار  .1
بالكتابة بفكرة متوسطة عن 

 آيف نصلى وغيره
يستطيع التالميد تفهيم معنى  .2

مات التى الحوار بترآيب الكل
يحتوى  على فعل المظارع في 
جملة فعلية، عدد، فعل مظارع 

أن، لن، الم التعليل، وجمع + 
 التكسير

يفهم التالميد إتصال معنى ما   .3

أن يستطيع : الكتابة 
التالميد تكرير الكتابة 
متوسطة عن مادة 

 القراءة  
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فى الحوار المتوسط من آيف 
نصلى، نتعلم الحساب، مكتبة 
المدرسة التى آان ترآيبها من 
فعل المظارع في جملة فعلية، 

، أن، لن+ عدد، فعل مظارع 
 الم التعليل، وجمع التكسير  

 
ة لنمو التنظيم في التعليم وآان المنهج في الكفاء

 المنهج يب الذي يتصل عن الموضع، وبذلك آانبالتدر
 :الكفائة وجودالكفائات األتيةِب ُسِسَؤالُم
 الكفائة األآادميكية )1
 المهارة الحياتية )2
 األخالق الكريمة )3

وأما احتمال الكفائة األساسية في منهج هذه المدرسة 
 : يحتمل على أربعة أشياء

 الكفائة معلقة بكفائة التالميذ )1
 الكفائة مظهرة على ما سبق )2
 إنجازالتعليم هي ة الكفاء )3
 ة التالميذ محددة ظاهرةآفاء )4

للغة ة األساسية في تعليم اوأما إجراء نيل الكفاء
 :العربية في هذه المدرسة فهوآما يلي

 ة للتالميذ آان منفردا أو جمعاظغط  نيل الكفاء )1
 توجيه نيل نجاح التعليم المتنوع )2
إجراء التعليم يستخدم المدرس المداخل والطرق   )3

 المتنوعة
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منبع التعليم ليس من المدرس فقط بل من العناصير   )4
 التي توافق بالمداخل التوصيلية

ة آفاء لنيل  التعلم نتائجو عمليةال ييم علىالتقيز رآت )5
 .األساسية

 :وأما طريقة الوثائق فهي آما يلى
ال آان الباحث يستحدم هذه الطريقة لين         

 ِجاِئَتصوصا عن َنالمعلومات والبيانات الصحيحة خ
ة األساسية في تعّلِم اللغِة على نيل الكفاء ِذْيِمَالالَت

 اللغِة على ُمَدرِِّسستعين الباحث بهذه الطريقة ي ،العربيِة
ة نتائج التالميذ على نيل الكفاء ُيْظِهَر َأْن العربية

في  ِذْيِمَالالَت َةَجْيِتَن ُثاِحالَبى َرَي بهذه الطَِّريقِة واألساسية 
الَمْكُتوَبِة في َدْفَتِر َنِتْيَجِة ُمَدرِس اللغِة  ةيَِّبَرالَع ِةَغاللُّ تعليِم

ي ك يالخص الباحث أن نتيجة التالميِذ فهِذل، فبالعربيِة
 :آما يلى

 
ِ َألن َأْآَثر نتيجُة نتيجُة َأْآَثِر التالميِذ متوسطًة أن - ،

    80 -70التالميِذ َبْيَن 
يجفظون أربعَة ِمَئاِت  ِمن هده المدرسة  ميِذَالالَت ُرأآَث أن -

 َآِلَماتِ َألن المدرس وجب عليهم أن يحفظوها 
 

 الذآاءعن تعدد الحقائق . ب
ا  ذه      وأم ي ه ين ف ة والمدرس دير المدرس ع م ة م المقابل
ذه المدرسة   الكفاءالباحث  خصلالمدرسة في   ة األساسية في ه
 :آما يأتى

 عن إعطاء دفع المدرس للتالميذ في إجراء التعليم .1
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آان المدرس يعطى التالميذ  الدفع والهمة  ألن المدرس 
في إنجاز تعليم يشعر أن الدفع والهمة من العوامل الداخلية 

 التالميذ  
 عن تطوير ذات التالميذ .2

ذات التالميذ  لمدرسة والمدرسون يتطورون وينمونآانت ا
 اتهمومهار الموهبة بالنشاطات المتنوعات المتعلقة  با

 عن تقييم المحفظة لتطوير الذات .3
 آان المدرس يوجب على المدرس تقديم التقييم

 عن إجراء التعليم بتعدد الذآاء .4
المدرس في تعليم التالميذ الذين يملكون الذآاء يسعى  ) أ

 بمداخل التعليم  المتنوعة المناسبة بالمنهجالمتنوعة 
 ة الكفاءب المؤسسة

الطريقة المدرس الطريقة المتنوعة ويستخدم   ) ب
 .إجراء  التعليم والتعلمب المبتكرة الجديدة المناسبة

 .ومن ذلك أن يرى المدرس ذآاء التالميذ الظاهرة ) ج
 يهتم المدرس اإلستراجية المستخدمة في إجراءهكذا  ) د

التعليم بتعدد ذآاء التالميذ، وآانت هذه اإلستراجية هي 
ة التالميذ المتعدد لتخصيل الكفاء ر ذآاءيالسعي عن تيس

ومن ذلك يستخدم المدرس في إجراء التعليم . في المنهج
 باإلستراجيات المتنوعة المبتكرة

 :ا يلي هو آمالطريقة المالحظة ف وأما
 :وآانت اإلستراجية  المسنخدمة في إجراء التعليم آما يلي 

ية و تثبيت الغرض واألهلية في العمل آما اتعيين الهو ) أ
 يرتجى
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إختيار تنطيم مداخل التعليم بما يطمح إليه  ) ب
 وماينطر في المشارآة الحياتية

 من الطريقة واإلستراجية هاوتثبيت اإلجراءت إختيار ) ج
 التعليم ن إنجازتثبيت الحد األدنى ع ) د

على التالميد دآاء  قيمةوفي هده الطريقة يرى الباحث أن 
  :ما يأتى

 ]A  [أ : جدوال إمتحان الذآاء للفصل الثانى 
 

النمر القولية البصریة االمنطيقية الموسيقية الحرآية
 ة

80 70 0 80 80 1 
0 80 70 0 70 2 
80 0 0 80 80 3 
80 80 0 70 0 4 
70 0 90 80 0 5 
60 0 70 0 80 6 
80 70 80 80 0 7 
0 70 0 70 90 8 
70 0 70 0 70 9 
70 80 80 70 0 10 
80 70 80 0 80 11 
80 70 0 0 60 12 
0 80 80 0 0 13 
60 80 70 0 0 14 

80 70 90 0 70 15 
90 80 0 80 60 16 
0 80 60 0 90 17 
0 70 80 70 70 18 
0 70 80 80 0 19 
70 0 70 0 70 20 
80 80 90 80 0 21 
80 0 0 08 80 22 
70 80 60 0 80 23 
70 70 80 70 0 24 
0 0 80 60 0 25 
0 60 70 0 80 26 
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70 80 0 70 80 27 

 
 
 
 

 ]B [ ب : جدوال إمتحان الذآاء للفصل الثانى 
 

النمر القولية البصریة المنطقية الموسيقية الحرآية
 ة

80 70 0 80 80 1 
0 80 70 0 70 2 
80 0 0 80 80 3 
80 80 0 70 0 4 
70 0 90 80 0 5 
60 0 70 0 80 6 
80 70 80 80 0 7 
0 70 0 70 90 8 
70 0 70 0 70 9 
70 80 80 70 0 10 
80 70 80 0 80 11 
80 70 0 0 60 12 
0 80 80 0 0 13 
60 80 70 0 0 14 

80 70 90 0 70 15 
90 80 0 80 60 16 
0 80 60 0 90 17 
0 70 80 70 70 18 
0 70 80 80 0 19 
70 0 70 0 70 20 
80 80 90 80 0 21 
80 0 0 08 80 22 
70 80 60 0 80 23 
70 70 80 70 0 24 
0 0 80 60 0 25 
0 60 70 0 80 26 
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ذآاء التالميذ آما ومن تلك الجدوال يرى الباحث أن أنواع 
 :يلى 

 
الفصل االثانى  الذآاءالنمرة

 )أ(
 الثانى الفصل
 )ب(

 %70 %70القولية 1
 %80 %80البصریة 2
 %70 %70الجسدبة 3
 %70 %60الموسيقية 4
 %80 %80الحرآية 5
 

 لمعرفة ذآاء التالميذ ةفعل المدرسالحقائق عن  )ه 
 :أما طريقة المقابلة فهو آما يلي 

 لمعرفة ذآاء التالميذعن سعي المدرسة  .1
ط نجاح الطالب أن الذآاء شرط من شرويشعر المدرس  )أ 

في المدرسة، وبذلك آان الطالب الذين ينقضن ذآائهم 
منحفص اليرتجى إنجازهم، لكن ال آفال أن شروط في 

 .المدرسة بالذآاء العالى
دآاء  يستطيع أن يعرف ويحددال أنه المدرس يشعر )ب 

 يِةِبْرالَت خلفيَة ُكيمِل ْنَمِعْيُن على َتْس، بل َيتهموحذيقالتالميد 
 .في تلك الحالة أهليًةمن يملك و الذآاءن معرفة ِم

 يسعى ويجتهد المدرس عن أجناس الذآاء في آل الدرس  )ج 
وآان هذا السعي إدخال المعلومات بالخطط الثمانية إلى 
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ذآاء  ،الذآاء المنطقى ،القولي الذآاء: الدماغ التالميذ 
إنتير  الذآاء ،الذآاء الموسيقي ،الذآاء الجسد ،الفصووال
 إنتيرا فرصونال الذآاء ،)Interpersonal Intelligence( فرصونال

) (Intrapersonal Intelligenceالذآاء الروحي، و . 
 ؟ ة األساسية بتعدد الذآاءعن سعي المدرس إلنجاز الكفاء .2

 :آان سعي المدرس إلنجاز الكفائة األساسية آما يلي 
 .أهداف العمل ) أ
 .ع في العمل والتفاعلاسراإل ) ب
ة في      تنظيم العمل هو) ج ين الحاالت والبيئ التنسيق الحسن ب

 .حل المسئلة
 إلجام العمل بالتنسيط القوى ) د
 ة للتالميذ آان منفردا أو جمعاءآفا نيل على ظغطال) اه
  في إجراء التعليم م المداخل والطرق المتنوعةاستخدا ) و
ي     )ز منبع التعليم ليس من المدرس فقط بل من العناصير الت

 صيلية توافق بالمداخل التو
 عملالز ييرآ) ذ
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  تحليل الحقائق 
  ة األساسية ءالكفا عن التحليل .أ 

في هذا البحث بعد نيل  الحقأقرع الباحث بتحليل سي
 .الحقائق والبيانات والمعلومات مما سبق

المنهج :  ة األساسيةءمنهج الكفات المدرسة تستخدم بآان
الشؤون  وفقا لقواعد وزراء )KTSP(  لتعليما وحدةالمستوى في 

 ، 2008اللدينية الرقم الثاني 
لدرس اللغة العربية في هذه  ة األساسيةاءالكفآانت  لكذوب

 :   المدرسة يحتمل على مايأتي
 والمحادثة .1
 القراءة وفهمها .2
 جه بترآيب الكلمة الخاصة  اإلنشاء الموووالكتابة  .3

عند ما ترى النتيجة من دفتر نتيجة المدرس فكانت نتيجتهم         
التالميِذ متوسطًة،ِ َألن َأْآَثر  َأن نتيجة َأْآَثر ي تعليم اللغة العربيةف

    80 -70نتيجُة التالميِذ َبْيَن 
 التى ظهرت على َةكفاءال ظأن تطغ سٌةَرْدوهكذا تريد الَم        
 آريمًة ًاأخالقأو ياتيًةح مهارًةأو أآادميكيًةسواء آانت  التالميذ

المناسبة لتكون األنشطات منفعًة على تنموها بتجهيز األنشطات 
ة أن المنهج هذا آما سبق من النظري. ما ظهر من آفائتهم
ما ظهر  و ِة التالميذآفاءيحتمل على ة َأْن الُمَؤِسس على الكفاء

 إلنجازالتعليم  من التالميذ
   عن تعدد الذآاءالحقائق تحليل  .ب 

ل يحلفاألساسية ة عن الكفاء آما سبق من تحليل الحقائق
 :الباحث عن تعدد الذآاء من الحقائق السابقة فهو آما يلي
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يشعر  ، أنخطوات المدرسة لمعرفة ذآاء التالميذآانت 
أن الذآاء شرط من شروط نجاح الطالب في المدرس 

المدرسة، وبذلك آان الطالب الذين ينقضن ذآائهم منحفص 
 اليرتجى إنجازهم

ة مهارة اليفعل منفردا معرف أنه المدرس يشعرهكذا و
يملك خلفية  من ، بل يستسلم إلى القنصلورتالميذوحذيقة الأ

أى  أهلية في تلك الحالةمن يملك و عن معرفة الذآاء التربية
 توآان ليكون حاصله مضبوطًة ) bimbingan psikologi(ُمَدرس 
 . على ذآاء الطالب ةالتعليم مناسب اتنشاط

ي هذه ف خطوات تعليم التالميذ بتعدد الذآاءوآانت 
يسعى المدرس في تعليم التالميذ الذين يملكون المدرسة أن 
ة الخاصة في نوعة في آل التالميذ لنجاح الكفاءالذآاء المت

ينمو المدرس الطريقة المتنوعة والمبتكرة الجديدة  و المنهج
 .المناسبة في إجراء  التعليم والتعلم

م ماهتبإ رى المدرس ذآاء التالميذ الظاهرومن ذلك أن ي
 ِدُدَعَتالتعليم ِب اإلستراجية المستخدمة في إجراء على  المدرس
ذ، وآانت هذه اإلستراجية هي السعي عن تيسر ْيِمَالالَت ذآاِء

يستخدم متعدد لتخصيل الكفائة في المنهج، وذآاء التالميذ ال
ية اِجَراإلسِت َنَأل ِةَرِكَتْبالُم ِةَعِوَنَتيات الُماِجَرباإلسِت ُسِرَدالُم
للتالميذ الذين يملكون تعدد الذآاء وأما  رًةليست ُمَؤِث واحدِةال

 :اإلستراجية  المسنخدمة فهو آما يلي 
تعيين الهوية و تثبيت الغرض واألهلية في العمل آما  .1

 يرتجى
إختيار تنطيم مداخل التعليم بما يطمح إليه وماينطر في  .2

 المشارآة الحياتية
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 قة واإلستراجيةاإلختيار وتثبيت اإلجراءات من الطري .3
 تثبيت الحد األدنى عن إنجازالتعليم .4

 : ذآاء التالميذ فهي آما يلى وأما أنواع 
ألن  أن أآثر الذآاء الذى ظهر على التالميذ ذآاء البصرية

 التالميذ يملكون ذآاء البصرية من 80%
 

ة األساسية تعدد ذآاء التالميذ إلنجاز الكفاءالمدرس عن  سعي .ج
إتقوا  " الثناویة اإلسالميةمدرسة فى ال لعربيةم اللغة ايتعلفي 

 سورابایا –ل منانج "
تعدد ذآاء  علىالمدرس  سعي عنالحقائق  يحلل الباحث

 ة األساسيةالتالميذ إلنجاز الكفاء
أجناس الذآاء في آل يسعى ويجتهد في جمع  المدرسآان 

وآان هذا السعي إدخال المعلومات بالخطط الثمانية إلى  الدرس
ذآاء  ،الذآاء المنطقى ،القولي الذآاء: اغ التالميذ الدم

 Interpersonal( الذآاء ،الذآاء الموسيقي ،الذآاء الجسد ،الفصووال

Intelligence(،  الذآاء (Intrapersonal Intelligence، الذآاء الروحي . 
أساس تخصيل الدرس الخاص بوأما سعي المدرس في 

ن يعمل هذا السعي ليظهر أالذآاء الظاهر لكل التالميذ فهو 
في آل نفس التالميذ يملك  ألن آاء لكل اإلنفراد من التالميذالذ

ومن ذلك أن يهتم المدرس في التعليم . أنواع الذآاء الظاهرة
غيير تيستعد في ومشارآة و فراد من التالميذ متبادلًةآل ال ليكون

 :بما يالي العمل الذي يوفق الحالة
 أهداف العمل .1
 العمل والتفاعلع في يسرالت .2
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ن الحاالت والبيئة في العمل هو التنسيق الحسن بيفب تنظيم ال .3
 حل المسئلة

 العمل بالتنسيط القوىفي إلجام  .4
 نيل الكفائة علي ط يظغال .5
 في إجراء التعليم المداخل والطرق المتنوعة إستخدام .6
منبع التعليم ليس من المدرس فقط بل من العناصير التي  .7

 صيلية توافق بالمداخل التو
 

تعلم التالميذ في  اءبتعدد ذآ ة األساسية عن إنجاز الكفاء :الثالث 
 –ل منانج" إتقوا " لمدرسة الثناویة في ا اللغة العربية

 سورابایا
لدرس اللغة  ة األساسيةءأن الكفا ومماسبق من عرض الحقائق

سورابايا تمحو  –ل منانج" إتقوا " لمدرسة الثناوية في ا العربية
نشاء الموجه بترآيب الكلمات التى لقراءة والكتابة واإلبا: على 

+ يحتوى على فعل المظارع في جملة فعلية، عدد، فعل مظارع 
بتعدد  ة األساسيةالكفاءنيل ل. أن، لن، الم التعليل، وجمع التكسير

على المدرس أن يستطيع إتصال التالميذ تظغط المدرسة  اءذآ
التعليم  هجْنَم ريستيب تهاَبْعُص لِِّحو  المادة التعليمية وطريقتها

 ُمِدْخو يسَت العربيِة اللغِة تعليِم في ِةَياِسَساَأل على الكفائِة المتصل
ن َألِ ِةَرالمبتِك المتنوعِة اِتَيراِجِتْسباِإل التعليِم في إجراِء ُسالمدِر

 للتالميذ الذين يملكون تعدد الذآاء ًةَرِثَؤليست ُم الواحدَة اإلستراجيَة
 .فَةِلخَتالُم والقدرَة الذآاَء تعدد ونُكِلْمَي التالميَذ نََّألِ

 تىال ِةَمِهالُم ِلاِمَوالَع ُدَحَأ الذآاَء َنَأ مما سبق فَرْعُي اذهكو
 ذوأما التالمي تعلِمفي ال والكفائة اِزَجْناإل ِلْيَنِل الطالِبعلى يجب 

ون آاء فهم يبحصلذآاء من ثمانية أنواع الذ ذى يملكوا تعدذال
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آائه الظاهر قولية فكانت ذ آان ذالمهارات اللغوية المختلفة بأن تلمي
آائه الظاهر بصرية عند ما ذ آان ذتلمي آفائته الظاهرة  في قراة و

يستخدم المدرس وسائل التعليم البصرية في إجراء التعليم فكان 
 .آائه ظاهراذ
 


