
 

التفكير  مهارةم اللغة العربية على يتعلفي  التعلم السياقينموذج التعليم و  تأثير
سطة اإلسالمية الحكومية مدرسة المتو طلبة بالاللدى  في ضوء الجنس اإلبداعي

 باتو 

 الماجستير رسالة

 

 :إعداد

 كورنياتي ديفي

 ٖٕ٘ٓٓٚٛٔ الرقم الجامعي:

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 ية الدراسات العليالك

 نججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماال

م ٕٕٓٓ



 

التفكير  مهارةم اللغة العربية على يتعلفي  التعلم السياقينموذج التعليم و  تأثير
سطة اإلسالمية الحكومية مدرسة المتو اإلبداعي في ضوء الجنس لدى الطلبة بال

 باتو 

 رسالة الماجستير

 ماالنج مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية تقدـ إذل جامعة موالنا

 الستيفاء شرط من شركط اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت 

 يف قسم تعليم اللغة العربية

 :إعداد

 كورنيايت ديفي

 ََُِّٕٖٓالرقم اعبامعي: 

 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 ية الدراسات العليالك

 نججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماال

 م ٕٕٓٓ
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 استهالل

ۡغَرقُونَ  ِيَو َظلَُهوٓاْ إِنذُهم نُّ ۡعيُنَِنا َووَۡحيِنَا َوََل تَُخَِٰطۡبِِن ِِف ٱَّلذ
َ
 َوٱۡصَنِع ٱۡلُفلَۡك بِأ

 ّٕسورة اؽبود آية 

Artinya :”Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu 

kami, dan janganlah engkatu bicarakan dengan Aku tentang 

sorang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan 

ditenggelamkan”. 

(QS. Hud, ayat 37) 
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 اإلىداء

الصبلة كالسبلـ على سيدنا ؿبٌمد  اغبمد لٌلو رٌب العاؼبُت على صبيع النعم الوافرة،
 الرسالة إذل:اىدم ىذه  صٌلى الٌلو عليو كسٌلم.

باين رنا كايت اللذين ربياين أحسن الًتبية كأدٌ حبييب أيب غونادم كحبيبيت أمي إ .ُ
أحسن الػتأديب كنبا أكؿ معلمي كأكؿ من غرفٍت إذل الًتبية اإلسبلمية كعلى 

الرحيم على  كاغبمد لٌلو الرضبن ،دئ األخبلؽ اإلسبلميةيديهما الكريبتُت أكؿ مبا
 ىذه كلها.

 كمعٌلمي الكرماء. صبيع أساتيذم .ِ
، أخي الكبَت ىدايات، أخيت الكبَتة أنا لسناكايت، أخي الكبَت حنكي فرمنشاه .ّ

 أخي الصغَت حليم نور يسُت، كأخي الصغَت حَتك فورمبا.
 م الٌلو أحسن اعبزاءكؽبم اؼبذكور جزاى

آمُت



 ك

 مستخلص البحث  

تأثَت مبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف تعليم اللغة العربية على مهارة التفكَت اإلبداعي لدل  ََِِ، ديفي. كورنياتي
سم تعليم اللغة ستَت، قشرقية. رسالة اؼباجال جاكلالطلبة باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو 

( د. ُة اغبكومية ماالنج، اؼبشرؼ: )كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلميالعربية،  
 ( د. زكية عارفة.ِاغباج. شهداء، ـ.أ. )

 التفكَت اإلبداعي.امهارة اعبنس، : التعليم كالتعلم السياقي، تعليم اللغة العربية، الكلمات اإلشارية

ىو  إليها يؤدم الذم التعليم مبوذج كجود فإف السبب، ؽبذا. اللغوية كفائةال على مهارة التفكَت اإلبداعي تأثرت
ؼبدرسة با العربية اللغة تعليم يف اؼبستخدـ التعليم مبوذجأحد . اعبنس بعوامل اإلبداعي التفكَت مهارة كتتأثر. مهم جدا

كلكن يف الواقع، ال تزاؿ مهارة التفكَت اإلبداعي  التعليم كالتعلم السياقي. مبوذج اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو ىو
مبوذج التعليم كالتعلم السياقي على مهارة التفكَت  تأثَترغبة الباحثة يف البحث عن ال االدعاء يصبح ىذا. منخفضة الطلبة

 .اإلبداعي

العربية على مهارة  مبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف تعليم اللغة تأثَت كصف (ُ: )يهدؼ ىذا البحث إذل
 العربية على مهارة التفكَت مبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف تعليم اللغة تأثَت ( كصفِ. )لدل الطالبات اإلبداعي التفكَت

بُت مهارة التفكَت اإلبداعي لدل الطالبات كالطبلب باستخداـ مبوذج  االختبلفات كصفك  (ّلدل الطبلب. ) اإلبداعي
 Ex) بنوع البحث ما بعد الواقع الكمي تصميم البحث يف ىذا البحث الباحثة تستخدماك  التعليم كالتعلم السياقي.

post facto).  الشرقية  جاكلؾبتمع البحث من التبلميذ يف الصف الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو
 Purposiveبأسلوب  العينة لتعُت الباحثة . كاستعملتلطبلبا ٕالطالبات ك ِٓ وبتول على شخصا ِّمع عينة من 

sampling.  حيث من الطلبة كقدرة الباحثة خصصكقد مت ذلك مع ؾبموعة متنوعة من االعتبارات دبا يف ذلك 
ستخدمت الباحثة . لتحليل البيانات، ااالختباركطريقة صبع البيانات من خبلؿ االستبيانة ك  .كالوقت كالطاقة األىداؼ

باستخداـ ػبطات اؼبنتج  Independent Sample T-Test االختبلؼ االختباراالكبدار البسيط ك تقنية ربليل 
  .spss ِِبرنامج 

 لدل التفكَت اإلبداعي مهارة على السياقي كالتعلم التعليم مبوذح تأثَت كجود (ُ: )نتائج ىذا البحث ىي
من مبوذح التعليم كالتعلم السياقي على مهارة التفكَت اإلبداعي  ( ال يوجد تأثَتِ) (.َٖٔٔٔ،ِ<ِِٕ،ّ) الطالبات

بُت مبوذح التعليم كالتعلم السياقي على مهارة التفكَت  ( ال يوجد اختبلفاتّ)(. َٖٕٓٓ،ِ>ٓٔٗ،ُ-لدل الطبلب )
ليم ىذا اغبسابات دلت على أنو كجود تأثَت من مبوذج التع (.ِّٖ،َ>َٓ،َاإلبداعي لدل الطالبات كالطبلب )

، كعدـ كجود التأثَت على الطبلب كعدـ االختبلفات بُت كالتعلم السياقي على مهارة التفكَت االبداعي لدل الطالبات
 الطالبات لدل اإلبداعي التفكَت مهارة أف ىي األخرل اؼبهمة النتائج  لدل الطالبات كالطبلب.مهارة التفكَت اإلبداعي 

 مهارة من مستول أدىن كىو ،األكذل اؼبستول لدل الطلبة اؼبتوسطة يف اإلبداعي التفكَت مهارة تككان أعلى من الطبلب
 .اإلبداعي التفكَت
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Kemampuan berfikir kreatif memiliki pengaruh terhadap kemampuan 

berbahasa seseorang. Untuk itu, adanya model pembelajaran yang mengarah pada 

kemampuan berfikir kreatif menjadi salah satu faktor penting. Adapun 

kemampuan berfikir kreatif dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin.  Salah  satu 

model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah 

model pembelajaran CTL. Namun pada kenyataannya, keterampilan berpikir 

kreatif siswa masih rendah. Dugaan inilah yang mendorong peneliti untuk 

mencari pengaruh model pembelajaran CTL terhadap berfikir kreatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pengaruh model 

pembelajaran CTL terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa perempuan. (2) 

mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran CTL terhadap keterampilan 

berpikir kreatif siswa laki-laki. (3) mendeskriprsikan perbedaan signifikan antara  

keterampilan berpikir kreatif siswa perempuan dan laki-laki.  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan jenis Ex-

Post facto. Adapun populasi penelitian adalah siswa kelas delapan di MTsN Batu 

dengan pengambilan sampel 32 orang yang terdiri dari 25 orang siswa perempuan 

dan 7 orang siswa laki laki. Tehnik pengambilan sampel dengan metode 

Purposive sampling. Hal tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan, 

diantaranya dari kriteria siswa dan kemampuan peneliti yaitu dari segi tujuan, 

tenaga dan waktu. Adapun metode pengumpulan data melalui angket dan tes. 

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan rumus Regresi sederhana dan Uji 

beda Independent Sample T-Test menggunakan program SPSS 22. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) adanya pengaruh yang 

signifikan model pembelajaran CTL terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa 

perempuan (3,272> 2,06866). (2) tidak adanya pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran CTL terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa laki-laki (-1,965 

<2,57058). (3) tidak ada perbedaan signifikan antara keterampilan berpikir kreatif 

antara siswa perempuan dan laki-laki dalam pembelajaran bahasa Arab (0,05 

<0,823). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran CTL 

terhadap kemampuan berfikir kreatif siswa perempuan dan tidak ada pengaruh 

model pembelajaran CTL terhadap kemampuan berfikir kreatif siswa laki-laki 

serta tidak terdapat perbedaan antara kemampuan berfikir kreatif antara siswa 

perempuan dan laki laki. Temuan penting lainnya adalah kemampuan berfikir 

kreatif siswa perempuan lebih tinggi dari siswa laki-laki dan keterampilan berfikir 

kreatif siswa MTs berada pada tingkat awal, yaitu tingkat paling bawah dari 

kemampuan berfikir kreatif.  
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ABSTRACT 

 

Kurniati, Depi. 2020. The Effect of the CTL Learning Model on Learning Arabic 

on the Creative Thinking Ability of Students in MTsN Batu, East Java. 

Thesis. Arabic Language Education, Postgraduate Program, UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor (1): Dr. H. Syuhadak, MA 

(2): Dr. Zakiyah Arifah. 
Keywords: CTL, Arabic Language Learning, Gender, Creative Thinking 

The ability to think creatively has an influence on someone's language 

skills. For this reason, the existence of a learning model that leads to the ability to 

think creatively becomes an important factor. The ability to think creatively is 

influenced by gender factors. One of learning model used in Arabic in MTsN Batu  

is the CTL learning model. But in reality, students' creative thinking skills are still 

low. This allegation becomes the urge of researcher to look for CTL learning 

model effects and creative thinking skill.  

This research aims:  (1) to describe the effect of CTL learning model in 

teaching Arabic on the creative thinking skill of female students at MTsN Batu. 

(2) to describe the effect of CTL learning model in teaching Arabic on the creative 

thinking skill of male students at MTsN Batu. (3) to describe the differences of 

creative thinking between male and female students. 

 This study  used a quantitative research design with the type of expost 

facto. The population of this research  is grade VIII students of  MTsN Batu with 

a sample of 32 people divided from 25 female and 7 male student. The technique 

use was Purposive sampling technique. This was done with a variety of 

consideration including the criteria of students and the ability of researcher in 

terms of objectives, energy and time. The data collection method is done through 

questionnaire and test. To analyze the data, researcher used regression and 

independents sample t test techniques using SPSS 22.00 program. 

The results of this research showed: (1) there was no significant effect 

from CTL learning model on female’s creative thinking skill. (3,272> 2,06866). 

(2)  there was no significant effect from CTL learning model on male’s creative 

thinking skill. (-1,965 <2,57058). (3) there was no significant differences between 

female and male’creative thinking skill in learning Arabic (0.05 <0.823). this 

shows that there is effect of CTL learning model on female’s creative thinking, 

and there is no significant effect of CTL learning model on male’s creative 

thinking and there is no differences between female and male’s creative thinking. 

Other important findings are the ability of creative thinking of female students is 

higher than male students and the creative thinking skills of  students junior 

highscool  are at the initial level, which is the lowest level of creative thinking 

ability. 



 ط

 كلمة الشكر والتقدير

صبلة كالسبلـ على أشرؼ بسم الٌلو الرضبن الرحيم، اغبمد لٌلو رٌب العاؼبُت كال
 األنبياء كاؼبرسلُت كعلى آلو كأصحابو أصبعُت، كبعد.

تيسر الباحثة إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، كىنا أردت الباحثة أف 
تقدـ من صميم القلب العميق أجزؿ الشكر كأشبن التقدير ؼبن قد ساىم كساعدىا على  

 كتابة ىذه الرسالة، كىم:

الربكفيسور الدكتور اغباج عبد اغبارث، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  .ُ
 اغبكومية دباالنج.

دكتور اغباج كلدانا بلة، مديرة كلية الدراسات العليا كالالربكفيسور الدكتورة أمي سن .ِ
كرغاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية ؼبرحلة اؼباجستَت كلية الدراسات العليا 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج.
الدكتور اغباج شهداء، بصفتو اؼبشرؼ األكؿ كالدكتورة زكية عارفة بصفتها اؼبشرفة  .ّ

كأرشداىا كأشرفا عليها بكل اىتماـ كصرب كحكمة يف   باحثةالثانية، اللذين كجها ال
 كتابة ىذه الرسالة.

صبيع األساتذة يف الدراسات العليا احملًتمُت، كاألصدقاء كمن ال تستطيع الباحثة أف  .ْ
 تذكرىم صبيعا ىنا.

الشرقية  جاكلاغبكومية باتو يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  رئيس اؼبدرسة كاؼبدرسوف كالتبلميذ .ٓ
 ساعدكا الباحثة يف صبع البيانات اؼبتعلقة هبذا البحث. الذين

ىذا، كأسأؿ الٌلو أف تكوف أعماؽبم مقبولة كمثابة، كتكوف ىذه رسالة اؼباجستَت 
 نافعة يف الدنيا كاألخرة كمفيدة للعباد كالببلد، آمُت.
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 محتويات البحث

 

 الصفحة

 ٔ ................................................... العام الفصل األول: اإلطار

 ُ ................................................................ اؼبقدمة .أ 
 ٓ ........................................................... أسئلة البحث .ب 
 ٔ ......................................................... أىداؼ البحث .ج 
 ٔ .......................................................... فركض البحث .د 
  ٕ.............................................................البحث أنبية .ق 
 ٖ .......................................................... حدكد البحث .ك 
 ٗ ..................................................... ربديد اؼبصطلحات .ز 
 ٗ ...................................................... ةالدراسات السابق .ح 

 ٖٔ ............................................... الفصل الثاني: اإلطار النظري

 ٖٔ ............................ السياقينموذج التعليم والتعلم  ث األول :حالمب

 ُْ........................................................نموذجمفهـو ال .أ 
 ُٓ .................................... مفهـو مبوذج التعليم كالتعلم السياقي .ب 
ُٕ ............................ ثبلثة مبادئ علمية يف التعليم كالتعلم السياقي .ج 



 ؾ

 ُٖ .................................................. اإلفًتضات األساسية .د 
 َِ ................................. السياقيكالتعلم  خصائص مبوذج التعليم .ق 
 ُِ .......................... عملية التعلم على أساس التعليم كالتعلم السياقي .ك 
 ِِ ................................. اؼبزايا كالعيوب يف التعليم كالتعلم السياقي .ز 

 ٕٗ..........................................العربية اللغة تعليم المبحث الثاني :

 ِْالتعليم..........................................................تعريف  .أ 
 ِٔ. ......................................................... اللغة العربية .ب 
 ِٔ ..................................................... تعليم اللغة العربية .ج 
 ِٖ ............................................... عوامل تعليم اللغة العربية .د 
 َّ .............................................. مراحل تعليم اللغة العربية  .ق 
 ِّ ................................... تعليم اللغة العربية عند الطلبة اؼبتوسطة .ك 
 ّْ ................................ العوامل اليت تؤثر على تطور اللغة األطفاؿ .ز 

 ٖ٘ ................................... اإلبداعي التفكير مهارة المبحث الثالث :

 ّٓ .............................................. اإلبداعي التفكَت مفهـو .أ 
 ّٖ ............................................ اإلبداعي التفكَت خطوات .ب 
 ّٗ ........................................ اإلبداعي التفكَت يف اؼبستويات .ج 
ُْ............................................اإلبػػػداعي التفكػػَت مؤشػػرات .د 
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 ِْكالتعلم السياقي على مهارة التفكَت اإلبداعي............تأثَت مبوذج التعليم  .ق 

 ْٖ.....................................................المبحث الرابع: الجنس

 ْٖتعريف اعبنس............................................................ . أ
 ْٖ.....................اإلختبلفات بُت الرجاؿ كالنساء من أساس ىيكاؿ العقل . ب

 ٗ٘ .............................................. الفصل الثالث: منهجية البحث

 ْٓمدخل البحث كمنهجو................................................. .أ 
 ٓٓمتغَتات البحث....................................................... .ب 
 ٔٓكعينتو...................................................ؾبتمع البحث  .ج 
 ٔٓالبيانات كمصادرىا.................................................... .د 
 ٕٓسلوب صبع البيانات..................................................أ .ق 
 ُٔ................سلوب ربليل البيانات.................................أ .ك 

 ٔٚ......................................الفصل الرابع: عرض البيانات وتحليلها

 ُٕ..............................................  اؼبشاركُت من عامة صورة . أ
 ِٕ................................................... البحث اؼبتغَت كصف . ب
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية  تنفيذ مبوذج التعليم كالتعلم السياقي نتائج االستبيانة .ُ

ِٕ .........................اغبكومية باتو ...............................



 ـ

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية  ؼبهارة التفكَت االبداعي نتائج االختبار .ِ
 ْٕباتو .................................................................

 ٕٗ..........................................................بياناتالج. ربليل 
 لػػدل اإلبػػداعي التفكػػَت مهػػارة علػػى السػػياقي كالػػتعلم التعلػػيم مبػػوذج تػػأثَتاؼببحػػث األكؿ: 

 َٖ.....................................................الطالبات
مبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف تعليم اللغة العربية على مهارة  تأثَتاؼببحث الثاين: 

 ِٖ.................................الطبلباإلبداعي لدل  التفكَت
لدل الطالبات كالطبلب التفكَت اإلبداعي  يف االختبلفات اؽبامةاؼببحث الثالث: 
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 لفصل األولا

 اإلطار العام

 المقدمة   -أ 

العادل اليـو يف القرف اغبادم كالعشرين. كىو العصر الذم عاش فيو  كصل
االقتصاد القائم على اؼبعرفة. كىذا يؤثر على ؾباؿ الًتبية لتنمية التعليم اؼبناسب حبياة 

الذم وبتاج تطويره على حسب السياقي  وسيلةال أحد ىو التعليم مبوذجاليومية. ك 
التعلم حىت ال  عملية يفبُت الطلبة  عبلقاتال إقامة يف اؼبدرس ألف استخدمو اغبديثة،

 ة.دالوح اؼبعرفة كمصدريضع اؼبدرس  

 كاليت النهاية إذل البداية من اؼبوضحة التعلم أشكاؿ من شكل ىو التعلم مبوذج
 إطار أك غبلؼ عن عبارةىو  التعلم مبوذج آخر، دبعٌت. اؼبعلم قبل من عادة تقديبها يتم

كمن ىذه العبارة، فالنموذج التعليمية مهمة جدا  ُ.التعلم كتقنية كالطريقة اؼبنهج لتطبيق
 يف عملية التعلم. ألف دكف مبوذج التعلم لن وبصل اؼبدرس أىداؼ التعلم اؼبنشودة. 

 اإلبداع ِيف ىذا القرف ىي مهارة التفكَت اإلبداعي.أف أىداؼ التعلم اؼبنشودة 
 على يقتصر كال اؼبشكبلت أشكاؿ من لشكل جديدة رؤية ينتج إدراكي نشاط ىو

يتطلب التعلم الناجح للغة  ّ(.الستخدامها كفقنا دائمنا عرضها يتم اليت) العملية النتائج
على اؼبتغَتات النفسية األجنبية بيئة تعليمية مناسبة كىو كذلك يعتمد أك  الثانية

 يساعد أف يبكن اإلبداع أف (Runco)ركقبو  تعتقدك  ْ.الشخصية مثل اإلبداع كالتحفيز
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وبتاج  ٓ.األشخاص من كمجموعة أك كفرد كالغايات األىداؼ ربقيق على اشخص
 ـبتلفة أنواع على فيها للطلبة اؼبعطاة اؼبختلفة اؼبهاـ ربتوم. الطلبة على امتبلؾ اإلبداع

 التفكَت على قدراهتم تطبيق الطبلب من يتطلب فبا اليومية، اغبياة يف اؼبشكبلت من
 تولد سوؼ اإلبداع مع. كاغبجج األفكار على كالعثور اؼبشكبلت لتحليل اإلبداعي

 .مشكلة على التغلب يف جديدة أفكار

 التقاليد يواجو عندما يتعثر اإلندكنيسي الشعب يزاؿ ال اغباضر، الوقت يف 
 ىذه مثل يف. الفورم العصر ىذا يف متطور شيء كل أف من الرغم على كالكتابة، القراءة

 نتائج أصدرتكلكن . كعاجلة مهمة اإلبداعي التفكَت على القدرة تكوف السياقات،
(TIMMS 2011)  تزاؿ ال إندكنيسيا الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت قدرات مستوليف 

 الفئة أسئلة القياـ على قادرة االندكنيسيُت الطبلب من٘  ِ فقط .نسبينا منخفضة
 يف نفسها تضع بأف التفكَت على القدرة ىي كالتقدـ العارل األداء. كاؼبتقدمة العالية

 بشكل التفكَت على القدرة أك خلق سول ليس بلـو تصنيفC6  اؼبعريف اؼبستول
 ٔ.خبلؽ

ىو أمر  اإلبداعيفلذلك، االىتماـ على التعلم اؼبناسب لًتقية مهارت التفكَت 
 مرتبط مهم. كمبوذج التعليم كالتعلم السياقي ىو التعلم اؼبناسب لًتقية ىذه اؼبهارة، ألهنا

مبوذج التعليم كالتعلم  ٕة.لبالط حوؿ اؼبتمحور اإلبداعي التفكَت مهارات بتطوير مباشرة
 التعلم فرص من كاسعة ؾبموعة كيوفر طُت،ينش كمتعلمُت الطبلب على يركز السياقي
 باؼبعرفة الطبلب تزكيد هبدؼ السياقي للتعلم اؼبوضوع قدرات يستخدموف الذين ألكلئك

 أك شخصي سياؽ كمن صلة ذات مشكلة إذل موضوع من نقلو أك تطبيقو يتم يبكن اليت
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 اليت اؼبتعددة اؼبميزة باػبصائص مبوذج التعليم كالتعلم السياقي يتميز ٖ.ثقايف أك اجتماعي
التعليم بامبوذج التعليم   خصائص شباين جونسوف حدد. األخرل التعلم أساليب عن سبيزه

 تعلم عملية يف تطبيقو يبكن ٗكأحدىا ىي التفكَت النقدم كاإلبداعي. ،كالتعلم السياقي
 يسَت الذي العربية اللغة وتعلم. العربية ةػاللغ ادةػم من فيو دبا الدراسية اؼبواد من مادة أية

 دونالنموذج  ؽبذا السبع اؼبكونات فيو تتوفر أن البد السياقيالتعلم كالتعليم  مبوذج على
َُ.العربية ةػاللغ تعلم يف اعبارية اؼبعروفة الطرق استخدام عن النظر صرف

  

مبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف استخداـ  تأثَتال كجودأف لرزقي،   البحثذكر ك 
 السياقي كالتعلم التعليم تأثَت كجد اإلحصائي االختبار نتائجمن . اإلبداعي التفكَت على

مدرسة اغبكومية  يف الثامن الصف طبلب الرياضي اإلبداعي التفكَت على مهارة
 يؤثرمبوذج التعليم كالتعلم السياقي  أف يعٍت ىذاك   ُُ.اؼبتوسطة الثانية كوناكم اعبنوبية

 .الطلبة لدل اإلبداعي التفكَت مهارة على التعلم

 اليت العديدة القضايا ىناؾ أف (Alqasimi) القاظبي كشف ذلك، إذل باإلضافة
 كىي العربية، اللغة ذلك يف دبا األجنبية اللغات تعلم عند االعتبار يف أخذىا هبب

 كتعلم ُِ.التعلم كمنهجية كاألىداؼ التعلم ككقت الطبلب كعمر الطبلب احتياجات
 اإلبداعي التفكَت لتحسُت كمتكامل مناسب تعلم ذبميع على القدرة يف العربية اللغة
 اإلبداعيظهر بعض البحوث على كجود الفرؽ يف عملية التفكَت  الطلبة. كلكن لدل

 بُت الطبلب كالطالبات.
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 االختبلفات تظهر  اليت  (Aziz dan Mangestuti)كماقبستويت كفقا لبحث عزيز 
 حيث من الرجاؿ من أعلى النساء ذلك كجدكا طبلب َّْ على كالنساء الرجاؿ بُت

 دبعدؿ (SPM) القياسية التقدمية اؼبصفوفات باختبار تقاس الفكرم الذكاء مستول
 كللذكاء ،ّٗ.َٗ: ٗٔ.ٖٖ العاطفي للذكاء ،َٖ،ُٔٔ:  ِٖ،ُِٕ متوسط
 التفكَت يف القدرة على اللغة تؤثر البيانات، ىذه على بناءن  .َّ.ُٖ: َِ.ٖٕالركحي

 (Cramond) جريبوف يذكر ُّ.كاؼبرأة الرجل قدرات بُت التفكَت يف الفرؽككجود  اإلبداعي
 االختبلفات بُت عبلقة كجدت اإلبداع عن ـبتلفة دراسات خبلؿ من أنو ،كآخركف
 للمجلة ربليلهم نتائج. كاعبودة الكمية حيث من سواء اإلبداع مستول مع اعبنسية
 كاألصالة اؼبركنة ،السبلسة جوانب يف جيدا فرقا ُٖٗٗ-ُٖٓٗ من األحباث كجدت
 يف بينما كالتفصيل، كاألصالة السبلسة اعبوانب يف أعلى تكوف أف إذل سبيل اؼبرأة. كالشرح
 ُْ.جدا مرتفعا ليس الفرؽ أف من الرغم على أعلى ذلك إذل الرجاؿ يبيل اؼبركنة جانب

مدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو  يف اؼببلحظة التمهدية نتائج على بناءن 
يف تعليم اللغة العربية  مبوذج التعليم كالتعلم السياقي لقد استخدـ األستاذ ،شرقية جاكل

 الصلة ذات العربية اؼبواد بتدريس اؼبعلم يقـو العملية، اؼبمارسة يف ُٓ.يف ىذه اؼبدرسة
 أساليب كاستخداـ اليومية، باغبياة اؼبتعلقة اؼبوضوعات مثل،. اغبارل بالسياؽ بالفعل
 أف ينبغيف ذلك، على كبناءن  كالعشرين. اغبادم للقرف كفقنا اإلعبلـ ككسائل اؼبتطورة التعلم
ا جيدة الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت مهارة تكوف  مهارة تزاؿ ال الواقع، يف كلكن. جدن

 كقد اإلجابات، عدـ كجود خبلؿ من نظرا. منخفضة الطلبة لدل بداعياإل التفكَت
 كحل كالصيغ اؼبفاىيم حفظ شكل يف التعلم بأنشطة القياـ على الطبلب معظم اعتاد
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 ؼبشكلة اإلبداعي التفكَت مهارات تطويرمع عدـ كجود اؼبصاحبة على  اؼبشكبلت
 .الواقعية اغبياة يف يواجهوهنا

 ىياؼبتوسطة  طلبةال لدل اإلبداعي التفكَتعن  اؼبتعلقة اؼبشكلة فإف لذلك،
 يف اإلبداعي التفكَت لًتقية مهارة العوامل اؼبؤثرة  معرفة إذل ربتاجىامة الىت  مشكلة
 أم يوجد دل ذلك، كمع .اإلبداعي التفكَت بذكر عا زر ل ؾباؿ اؼبدرسة كتكوف .التعليم

 اإلبداعي التفكَت مهارة على السياقي كالتعلم التعليم مبوذج تأثَت عن يبحث الذم حبث
ىذا  فحددت الباحثة. أجنبية كلغة العربية اللغة يف الدراسي الفصل يف طلبة لدل

 لدل اإلبداعي التفكَت مهارة على مبوذج التعليم كالتعلم السياقي تأثَتالبحث على 
إذل إجراء ثة كقد أدل ذلك بالباح .العربية اللغة تعليم نظاـ ربسُت ييتوقع حبيث. طلبةال

 مهارةم اللغة العربية على يتعلنموذج التعليم والتعلم السياقي  في  "تأثيرحبث بعنواف 
مدرسة المتوسطة اإلسالمية بال طلبةال لدى جنسفي ضوء ال التفكير اإلبداعي

 ". الحكومية باتو

 سئلة البحثأ -ب 

 بناء على خلفية البحث السابقة فأسئلة ىذا البحث  كما يلي:

 التفكَتمهارة  على العربية اللغةمبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف تعليم  تأثَت ما .ُ
  سطة اإلسبلمية اغبكومية باتو جاكليف اؼبدرسة اؼبتو  لدل الطالبات اإلبداعي

 ؟الشرقية
 التفكَت مهارة على العربية اللغة تعليم يف السياقي كالتعلم التعليم مبوذج تأثَت ما .ِ

 طة اإلسبلمية اغبكومية باتو جاكٌنيف اؼبدرسة اؼبتوس الطبلب لدل اإلبداعي
 ؟الشرقية

يف  كالطالبات الطبلبلدل  اإلبداعي التفكَت مهارات بُت اختبلفات ىناؾ ىل .ّ
 ؟الشرقية  سطة اإلسبلمية اغبكومية باتو جاكلاؼبدرسة اؼبتو 
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 أىداف البحث -ج 
 أما األىداؼ من ىذا البحث فما يلي:  

مهارة  على العربية اللغةمبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف تعليم  تأثَت كصف .ُ
سطة اإلسبلمية اغبكومية باتو يف اؼبدرسة اؼبتو  لدل الطالبات اإلبداعي التفكَت
  .الشرقية  جاكل

مهارة  على العربية اللغةمبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف تعليم  تأثَت كصف .ِ
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو  يف لدل الطبلب اإلبداعي التفكَت

 .جاكل  الشرقية
يف  كالطالبات الطبلب اإلبداعي لدل التفكَت مهارة بُت ختبلفاتالا كصف .ّ

 .اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو جاكل  الشرقية
 فروض البحث - د

كما أف الدراسات السابقات عن البحث العلمي اليت تتعلق هبذا اؼبوضوع، 
توجد تأثَت أك عدـ كجود التأثَت هبذا اؼبتغَتة. أما الفرضية يف ىذا البحث فتنقسم إذل 

 كما يلي:  (Ha)كالفرضية البدلية  (H0)الفرضية الصفرية 
 الفرضية الصفرية .ُ

على مهارة  مبوذج التعليم كالتعلم السياقياـ باستخد العربية اللغة تعلم تأثَت عدـ ) أ(
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو  لدل الطالبات اإلبداعي التفكَت

 .جاكل  الشرقية

 مهارة على مبوذج التعليم كالتعلم السياقي باستخداـ العربية اللغة تعلم تأثَت عدـ ) ب(
اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو يف اؼبدرسة  الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت

 .جاكل  الشرقية
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يف اؼبدرسة  كالطالبات الطبلب اإلبداعي لدل التفكَت مهارة بُت اختبلفات عدـ  )ج(
 .اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو جاكل  الشرقية

 الفرضية البدلية .ِ

العربية على مهارة  اللغة تعلميف  مبوذج التعليم كالتعلم السياقي تأثَت كجود ) أ(
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو  لدل الطالبات اإلبداعي التفكَت

 .جاكل  الشرقية

 مهارة على العربية اللغة تعلميف  مبوذج التعليم كالتعلم السياقي تأثَتكجود  ) ب (
و يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية بات الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت

 .جاكل  الشرقية

يف  كالطالبات الطبلب اإلبداعي لدل التفكَت مهارة بُت اختبلفاتكجود   )ج(
 .اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو جاكل  الشرقية

 من الفركض السابقة فيمكن القانوف كما يلي: 
H0 : µ1 = µ2   

H1 : µ2 ≠ µ2   

 أىمية البحث - ه
 تطبقية. كأما أنبية نظرية فما يلي: ؽبذا البحث أنبية نظرية كأنبية

أف تعطي مسانبة لتطوير علـو اللغة يف تعليم اللغة العربية كترقية مهارة التفكَت  (ُ
 اإلبداعي.

 ليكوف ىذا البحث مرجعا من مراجع العامة. (ِ
 كأما األنبية التطبيقية فما يلي:

ية تعليم للمدرسة، يرجى أف يعطى نتائج ىذا البحث اؼبعلومات يف تطوير اسًتاذب .ُ
 اللغة العربية اليت تناسب من جهة التفكَت اإلبداعي.
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للمدرس، يرجى أف يعطى نتائج ىذا البحث اؼبعلومات عن التفكَت اإلبداعي  .ِ
 لدل التبلميذ كتطبيق االسًتاذبية اؼبناسبة عند الطبلب كالطالبات.

ة للطبلب، يرجى أف يعطى نتائج ىذا البحث اؼبعلومات عن طريقة تعليم اللغ .ّ
 العربية اؼبناسبة اعبيدة جبنسهم.

 حدود البحث  - و
 حددت الباحثة ثبلثة جوانب فيما يتعلق بالبحث، ك ىي:

 اؼبوضوعي اغبد .ُ

 على تأثَت مبوذج التعليم كالتعلم السياقي موضوع البحث على ةحددت الباحث
جاكل  باتواإلسبلمية اغبكومية  باؼبدرسة اؼبتوسطة طلبةاللدل  اإلبداعي التفكَت مهارة

هارة اللغة العربية كىي مهارة الكتابة ؼب االختبار  الباحثة يف ىذا البحث تحدد. ك الشرقية
فقط. كىي أحد من مهارة اإلستنتاجي. حددت الباحثة ىذه اؼبهارة ألهنا مهارة مناسبة 

 تنمية  (Amabile)يف أمابيلي  (Aziz)مع اؼبواصفة التفكَت اإلبداعي. كما قالو عزيز 
، َُِٖ) اإلبداعي السلوؾ بظهور يسمح جو خلق أك تشجيع خبلؿ من اإلبداع

ّٖ). 

 اغبد اؼبكاين .ِ

 جاكلباتو اإلسبلمية اغبكومية  ثة ىذا البحث يف اؼبدرسة اؼبتوسطةتتم الباح
الثامن. كىذه اؼبدرسة ىي احدل اؼبدارس يف باتو اليت هتتم بإىتماـ يف الفصل  الشرقية.

حىت األف. كىناؾ كثَت من اؼبشكبلت اليت ربدث يف عملية شديد يف تطوير اللغة العربية 
 كنتيجة التدريس، فهذا األمر دافع الباحثة إذل عملية البحث يف ىذه اؼبدرسة.

 اغبدكد الزمٍت .ّ

 .ـ ََِِإذل  َُِٗيف سنة  من اغبد الزماين اقتصر ىذا البحث
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 تحديد المصطلحات  - ز
 اؼبعلمُت يساعد الذم التعلم ىو مبوذج التعليم كالتعلم السياقي أف نورىادل صرح .ُ

 على الطبلب كتشجيع للطبلب اغبقيقي العادل كاقع مع التعليمية اؼبواد ربط على
 بناء  ُٔ.اليومية حياهتم يف تطبيقها مع لديها اليت اؼبعرفة بُت العبلقة بو القياـ
 ىومبوذج التعليم كالتعلم السياقي  أف يستنتج أف يبكن السابق التفسَت على

 دراستها ذبرم اليت اؼبادة معٌت يف ؼبعرفة الطبلب على ينطوم الذم التعلم مفهـو
 قادرة تكوف أف على الطبلب تشجيع كبالتارل اغبقيقية بالوضع اغبياة كربطها

 .حياهتم تطبيقها يف على
 إهباد إذل يؤدم فبا لئلنساف نشاط ىو التفكَت بأف (Purwanto) بوركانتو هبادؿ .ِ

 التفكَت مهارة فهم حوؿ استنتجت الباحثة ُٕ.اؽبدؼ كبو موجو ىدؼ
كىي نشاط عقلي تتداخل معو العديد من النشاطات العقلية مثل:  ،اإلبداعي

التخياؿ، كالذكاء، كاإلدراؾ كالتحليل كاإلستنتاج كغَتىا، هبدؼ إهباد حلوؿ أك 
 إنتاج شيئ أصيل.   

 ىوك  .العربية اللغة عن كالطلبة اؼبعلم بُت إتصاؿ عملية ىو العربية اللغة تعليم .ّ
 اليت خربة بناء كإعادة اؼبتعلمُت أذىاف إذل اللغة العربية معلومات اؼبعلم إيصاؿ

 .كاذباىاهتا كمهارهتا اللغة العربية معرفة بواسطتها اؼبتعلم يكتسب
 اسات السابقةالدر  أ 

 يف السياؽ التعلم مادة تدريس : "تأثَت. على اؼبوضوعَُِٓالبحث لديوم،  -ُ
 اإلبداعي التفكَت على الطبلب قدرة لتحسُت التفاعلية الوسائط دبساعدة التعلم

كنتائج  ".سنغافورة كالية من السابع الفصل يف الطبلب لدل التعلم مادة يف
دبدرسة قدرة التفكَت اإلبداعي لطبلب العلـو يف الفصل الثامن حبثها شؤحت أٌف 
يف اجملموعة الضابطة اؼبستفادة من النماذج التقليدية اليت  السابعة سينراراجا
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كىي يف الفئة اؼبنخفضة. إذا مت ربويلها يف  ٔ.ْٓدرجة حصلت على متوسط 
ىناؾ  رسم بياين مضلع، فإف منحٌت توزيع البيانات ىو عبارة عن إحداث إهبايب.

ذين يتم فرؽ كبَت يف قدرات التفكَت اإلبداعي لدل الطبلب بُت الطبلب ال
كالطبلب الذين يتم تدريسهم  مبوذج التعليم كالتعلم السياقيتدريسهم باستخداـ 

كىذا يعٍت أف مبوذج  .دبدرسة السابعة سينراراجا باستخداـ النموذج التقليدم يف
التعليم كالتعلم يف سياؽ احملتول يؤثر على قدرات التفكَت اإلبداعي لدل 

 ُٖ.الطبلب
 على االجتماعي النوع "تأثَت، على اؼبوضوع: َُِٖالبحث لسوقراتو سنة  -ِ

على  اعبنس تأثَت ربديد إذل الدراسة ىذه هتدؼ اإلبداعي." التفكَت مهارات
خطة . األحياء تعلم يف الثانوية اؼبدارس طبلب لدل اإلبداعي التفكَت مهارات
 anacova اختبار مع البيانات ربليل نتائج. الكمي البحث ىو اؼبستخدـ البحث

 التفكَت مهارات على االجتماعي النوع تأثَت احسب F عليها  اغبصوؿ مت كاحد
 ىذه. َٓ.َ< َْٖ.َ من عدد مع َِٔ،ّ دبقدار الطبلب لدل اإلبداعي

 التفكَت مهارات يف اعبنسُت بُت الفركؽ رفض ىناؾ يتم أف إذل تشَت النتائج
 أم لو ليس اعبنس أف إذل التوصل متذلك  من يتمكنوا حىت للطبلب، اإلبداعي

 ُٗ.الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت مهارات على تأثَت
كالتعلم  اؼبناىجى التعليم تأثَت "، تعلى اؼبوضوع: َُِٗالبحث ؼبنتونح سنة  -ّ

الثامن دبدرسة اؼبتوسطة  الفصل يف للرياضيات اإلبداعي التفكَت على القدرة
 للتفكَت األكلية اتاالختبار  نتائج البحث ىذا وبفز كونوا". جنوب الثانية
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 اإلبداعي التفكَت مهارات لديك يزاؿ ال الطبلب لدل الرياضي اإلبداعي
 نتائج ىذا البحث ىو.التجربة ىو البحث من النوع ىذا. منخفضة الرياضيات

 يتم أف بعد اإلبداعية الرياضيات طبلب التفكَت اختبار نتائج قيمة متوسط أف
 التوارل على كالتعلم السياقي التعليم كالنهج التقليدية التعلم مناىج مع تدريسها

 كالتفكَت ،َٔ ك ُّ مركنة كالتفكَت ،ٕٖ ك ٕٗ بطبلقة التفكَت ؼبؤشر
 الطالب نشاط حيث من. ّٓ ك َّ األصلي كالتفكَت ،ِّ ك ُٖ بالتفصيل

 ىناؾ اإلحصائي االختبار كنتائج ،االختبار كصف قيمة متوسط فإف التعلم، يف
 الرياضيطبلب اإلبداعي التفكَت ؼبهارات السياؽ سياؽ يف كالتعلم التعليم تأثَت

 َِ.كونوا جنوب دبدرسة اؼبتوسطة الثانية الثامن الصف
 بداية كبو: العربية اللغة تدريس "، على اؼبوضوع: َُِْالبحث لدجاين سنة  -ْ

 العربية للغة اؼبعقد الواقع الورقة ىذه تتناكؿاإلبداع".  لذلك وبفز جديدة
 الذم الثقايف اؼبشهد العربية اللغة على تظهر اليت الصلة ذات العالقة كاؼبشاكل

 العامية العربية اللغة كىيمنة األجنبية، اللغات مع العربية اللغة تفاعل على يشمل
 كيتناكؿ وبدد كما. الدراسية اؼبناىج كضعف اؼبقبولة القياسية اؼبمارسة على

 عملية حلوؿ توفَت ىو البحث من اؽبدؼ. مشاكل ىذا ؼبثل التارىبي اؼبكوف
 ال اػباصة، كاؼبنتديات اعبمهور داخل الفصحى العربية اللغة ركعة الستعادة

 خبلؿ من اؽبدؼ ىذا ربقيق يتم اإلعبلـ، ككسائل التعليمية اؼبؤسسات يف سيما
 كاضحة منهجيات تشمل اليت التعليمية كالربامج السياسات الدعم إذل الدعوة

 ُِتعليم. العربية للغة متكاملة رؤية سياؽ يف
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، على العنواف: "تأثَت مبوذج َُِّسنة  (Yoni Sunaryo)البحث ليوين سونريو  -ٓ
التعلم على أساس اؼبشكبلت لًتقية مهارة التفكَت النقدم كاإلبداعي الرياضيات 

أىدافو  .(Tasikmalaya)لدل طلبة دبدرسة الثانوية اغبكومية يف تاسيك مبليا 
 التعلم كمبوذج اؼبشكبلت أساس على التعلم مبوذجىي ؼبعرفة أيٌهما احسن بُت 

لًتقية اؼبهارة التفكَت النقدم كاإلبداعي لدل طلبة، كؼبعرفة ترقية اؼبهارة اؼبباشر 
التفكَت التقدم كاإلبداعي لدل طلبة باستخداـ مبوذج التعلم على أساس 

، كنتيجة ىذا البحث ىي أف ترقية التاء اؼبشكبلت. ربليل البيانات باختبار
مهارة التفكَت النقدم كاإلبداعي لدل طلبة باستخداـ مبوذج التعلم على أساس 

 ِِ.أقول يظهر الطبلب مواقف بُت رابطة اؼبشكبلت احسن.
 التفكَت على القدرة عن نبذة ، على النعواف: "َُِٗالبحث لديسيت سنة  -ٔ

 يف القلق مستويات من عرض األكذل اؼبتوسطة دبدرسة طلبة لدل اإلبداعي
كاعبنس. أىدافو ىي لوصف مهارة التفكَت اإلبداعي عرض من  الرياضيات

مستويات القلق كاعبنس. ىذا البحث ىو حبث الكيفي. نتيجة ىذا البحث ىي 
كجود اختبلؼ ربقيق جوانب مهارة التفكَت اإلبداعي عرض من مستويات 

  ِّالقلق كاعبنس.

الباحثة يف ىذا البحث  ركزت ىو لبحث بالدراسات اؼبذكورةا الختبلؼ ىذا أما
عن التأثَت مبوذج مبوذج التعليم كالتعلم السياقي عل مهارة التفكَت اإلبداعي لدل طلبة 
دبدرسة اإلسبلمية اغبكومية الثانية باتو. دل يبحثوا الدراسات السابقت اػبمسة على تأثَت 

التفكَت اإلبدم يف تعليم اللغة العربية. كدل يوجد أم مبوذج التعليم كالتعلم السياقي ؼبهارة 
 حبث عن ىذا البحث اؼبهم.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول: نموذج التعليم والتعلم السياقي

  النموذج مفموم - أ
. التعلم أىداؼ لتحقيق كالتعلم التعليم أنشطة يف مهم عنصر ىو التعلم مبوذج

 كفقنا .الفصل يف للتعلم للتخطيط توجيهية مبادئ اؼبعلم قبل من التعلم مبوذج يستخدـ
 يف التغيَت من كاحد جزء ىو التعلم النموذج أف (Hanafiah dan Suhana) كسوىانا غبنفية

 أسلوب مع كثب عن مبوذج التعلم. عاـ بشكل للتكيف قابلة اؼبتعلمُت توقع عبلقة
 ِْاؼبعلم. التدريس كأسلوب( التعلم أسلوب(للطبلب  التعلم

 األساس يف ىو التعلم النموذج أف على نصت  (Komalasari) لكومبل سارم كفقا
 كيف .ِٓعادة اؼبعلم يقدمها اليت النهاية إذل البداية من يتضح التعلم أشكاؿ من شكل
 إطار أنو على تعريفو يتم التعلم مبوذجعن  (Suprijono) سوفرجونول كفقا نفسو الوقت
 أىداؼ لتحقيقو التعلم خربات تنظيم يف منهجي اإلجراء يصف مفاىيمي عمل

 ِٔ.التعلم
 اإلجراء يصف مفاىيمي إطار ىو التعلم النموذج تعريف عن (Adi) ألدم كفقا

 يف اؼبعلم كدليل يعمل التعلم مبوذج. التعلم األىداؼ لتحقيق التعلم خربات تنظيم يف
 ِٕ.التعلم أنشطة كتنفيذ زبطيط
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 يف خطة ىو التعلم مبوذج عن استنتجت الباحثة أعبله، اػبرباء رأم على بناءن 
 حبيث ىادؼ تدريس كتصميم التعلم خربات لتنظيم اؼبعلم قدمو الذم التعلم أنشطة
 .التعلم أىداؼ ربقيقو يبكن

 نموذج التعليم والتعلم السياقيمفهوم  - ب

 من ،مبوذج التعليم كالتعلم السياقي تعريف حوؿ الفهم سوء ذبنب أجل من
 يف معٌت كذك معٌت يتعلم الذم مبوذج التعليم كالتعلم السياقي ـو فهعن م شرحال الضركرم

 جونسوف يب إللُت كفقنا( CTL) مبوذج التعليم كالتعلم السياقيك  التدريس. التعليم عادل
(Johnson) ىو: 

 مساعدة إذل هتدؼ تعليمية عملية ىو (CTL) مبوذج التعليم كالتعلم السياقي
 اؼبواد ربط خبلؿ من يتعلموهنا اليت األكاديبية اؼبواد يف اؼبعٌت رؤية على الطبلب

 الظركؼ سياؽ يف كربديدان  اليومية، حياهتم يف السياؽ مع يتعلموهنا اليت األكاديبية
 اؼبكونات على النظاـ يشتمل اؽبدؼ، ىذا لتحقيق. ثقافتهمك  كاالجتماعية الشخصية

 ذاتيا، اؼبوجو كالتعلم مغزل، ذم بعمل كالقياـ معٌت، ذات ركابط إقامة: التالية الثمانية
 كربقيق كالتطور، النمو على األفراد كمساعدة كاإلبداعي، مالنقد كالتفكَت كالتعاكف،

 ِٖ.األصيل اغبكم كاستخداـ عالية، معايَت

 شاملة تعلم عملية ىو مبوذج التعليم كالتعلم السياقي (Nanang)كأما قاؿ نانانج 
 الواقعية، اغبياة بسياؽ ترتبط معٌت ذات تعليمية مواد فهم يف الطبلب تعلم إذل هتدؼ
 وبصل حىت. كالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية كالدينية الشخصية بالبيئة اؼبرتبطة سواء

 ِٗ.أخرل إذل مشكلة سياؽ من كنقلها تطبيقها يبكن اليت كاؼبهارات اؼبعرفة على الطبلب
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 على يركز تعليمي مفهـو ىو عن مبوذج التعليم كالتعلم السياقي Mulyono))رأل مليونو
 االتصاؿ من الطبلب يتمكن حبيث الواقعية، اغبياة كعادل التعليمية اؼبواد بُت العبلقة
 َّ.اليومية اغبياة يف التعلم ـبرجات كفاءات كتطبيق

 النحو على (CTL)مبوذج التعليم كالتعلم السياقي الوطنية الًتبية كزارة تحدد
 :التارل

 الذم اؼبوضوع معٌت فهم على الطبلب مساعدة إذل هتدؼ شاملة تعليمية عملية
 كاالجتماعي الشخصي السياؽ) اليومية حياهتم بسياؽ اؼبادة ربط خبلؿ من يتعلمونو
 من( نقل) دبركنة تطبيقها يبكن اليت اؼبهارات/اؼبعرفة الطبلب لدل يكوف حبيث ،(كالثقايف
 ُّ.آخر سياؽ/مشكلة إذل سياؽ/مشكلة

. مًتابطة أجزاء من يتكوف كالذم شامل، نظاـ ىو مبوذج التعليم كالتعلم السياقي
 يتجاكز تأثَت عنها ينتج فسوؼ البعض، بعضها مع متشابكة األجزاء ىذه كانت إذا

مبوذج  ىذه اسًتاتيجية من جزء كل يساىم. منفصل بشكل األجزاء قدمتها اليت النتائج
 يشكلوف. اؼبدرسي العمل فهم على الطبلب مساعدة يف اؼبختلفة ةالتعليم كالتعلم السياقي

 ِّ.األكاديبية اؼبواد كتذكر فيو اؼبعٌت رؤية للطبلب يتيح نظامنا معنا

 بعض يف الركابط من أكثر معٌت لو مبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف السياؽ
 ،مبوذج التعليم كالتعلم السياقي حيث من السياؽ. معينة أكقات يف اؼبادية البيئات
 كبالتارل،. الثقايف كالسياؽ االجتماعي كالسياؽ للفرد، كالعاطفي العقلي السياؽ كيشمل

 ما شيئنا أف التطبيقي التعلم يعٍت. اؼبطبق بالتعلم مقارنة أكسع معٌت لو السياؽ فهم فإف
 على اؼبثاؿ سبيل على ـبتلفة، مواقف على تطبيقو يبكن اؼبدرسة يف الطبلب يتعلمو
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 السياؽ حسب التعلم يعٍت. اليومية اغبياة يف أيضنا أك ـبتلفة مواضيع أك ـبتلفة مفاىيم
 تعلم عملية على تؤثر اليت الصلة ذات العناصر صبيع االعتبار يف تأخذ التعلم أنشطة أف

 صبيع أيضنا يستخدـ كلكنو بالتطبيقات فقط السياؽ حسب التعليم يهتم ال. الطفل
 ّّ.التعلم لدعم السياؽ يف اؼبتاحة اؼبوارد

 اؼبواد ربط على اؼبعلمُت يساعد كالتدريس للتعلم مفهـو ىو السياؽ يف التعلم
 اؼبعرفة بُت ركابط إقامة على الطبلب كيشجع اغبقيقي العادل مواقف مع تدريسها يتم اليت
 ّْ.كالعماؿ كاؼبواطنُت األسرة من كأفراد حياهتم يف كتطبيقهم لديهم اليت

 يف (CTL) مبوذج التعليم كالتعلم السياقي بًتصبة اإلندكنيسيوف التعليم خرباء يقـو
 التعلم" مع بًتصبتو يقـو اؼباجد، كعبد زيادم أضبد: اؼبثاؿ سبيل على ـبتلفة، إصدارات

 كزارة Balitbang ك( BSNP) التعليم ؼبعايَت الوطنية الوكالة بينما ّٓ."السياقي كالتعليم
مبوذج التعليم  بًتصبة إندكنيسيا تقـو التعليم خرباء من العديد ككذلك الوطٍت، التعليم

 تدريس يف الباحثوف يفسر األطركحة ىذه يف. احملتول تعلم مع( CTL) كالتعلم السياقي
 ".مبوذج التعليم كالتعلم السياقي" أنو على (CTL) احملتول كتعلم

 مبوذج التعليم كالتعلم السياقي دبعٌت (CTL) مبوذج التعليم كالتعلم السياقي فإف لذا
 إشراؾ عملية على يركز الذم التعلم أشكاؿ من شكل ىو األطركحة ىذه يف إليو اؼبشار

 اغبياة حباالت كربطها دراستها ذبرم اليت اؼبواد على العثور أجل من ككل الطبلب
 كاؼبواطنُت، اجملتمع كبيئة األسرية البيئة يف سواء حياهتم، يف تطبيقها سيتم اليت اغبقيقية
 .غبياهتم اؼبواد ىذه معٌت إهباد هبدؼ
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 نموذج التعليم والتعلم السياقيفي  علمية مبادئ ثالثة - ج

 البحث - الرئيسي ىدفو ألف رئيسي بشكل مبوذج التعليم كالتعلم السياقي ينجح
 مع اؼبختلفة كعناصرىا - اليومية باغبياة األكاديبي العمل ربط خبلؿ من اؼبعٌت عن

. األعصاب كعلماء النفس علماء اكتشافات مع كأيضنا للطبيعة، الثبلثة األساسية اؼببادئ
 أف يف السبب فهم يعٍت ؽبا احملتول تعلم اسًتاتيجيات تطبيق ككيفية اؼببادئ ىذه فهم إف

 عبميع يبكن الذم األكاديبي التميز إذل الطريق يوفراف السياؽ حسب كالتعليم التعلم
 مدعـو بأكملو الكوف أف كالدقيقة الدقيقة العلمية اؼببلحظات تظهر. اتباعو الطبلب
 شرح يلي كفيما. الذايت كالتنظيم كالتمايز الًتابط ىي مبادئ، ثبلثة قبل من كؿبكم

 ّٔالثبلثة: للمبادئ

 الًتابط مبدأ -ُ

 مع بعبلقتهم االعًتاؼ إذل اؼبعلمُت يدعو فإنو اؼبتبادؿ، االعتماد ؼببدأ كفقنا
 بناء منهم اؼببدأ ىذا يطلب. األرض كمع كاجملتمع طبلهبم، مع اآلخرين، اؼبعلمُت
 ىذا كأف للحياة، نظامنا اؼبدرسة تكوف أف على اؼببدأ وبث. يفعلونو ما كل يف عبلقات

 اإلداريُت كاؼبوظفُت كالكنس كالبستانيُت كالطهاة كاؼبدرسُت كالطبلب النظاـ، من اعبزء
 من شبكة يف عن ىبتلف - اجملتمع كأصدقاء كاآلباء اغبافبلت كسائقي كالسكرتارية

 أف يبكن ترابطهم، الناس يدرؾ حيث تعليمية، بيئة يف. التعلم بيئات زبلق اليت العبلقات
 ّٕ.مبوذج التعليم كالتعلم السياقي إسًتاتيجية نظاـ يتطور

 من عالية أكاديبية معايَت لتحقيق طالب لكل اؼبختلفة التجارب اؼببدأ يوحد
 ّٖربقيقها. على الطبلب كربفيز األىداؼ ربديد خبلؿ
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 التمايز مبدأ -ِ

 يساىم. هنائي ال تنوع إنتاج يف للكوف اؼبستمرة الرغبة إذل التمايز مبدأ يشَت
 التمايز مبدأ يدفع. الكوف أكباء صبيع يف يدؽ الذم اعبميل اإلبداع يف التمايز مبدأ

 شكل يف معنا العمل إذل اؼبختلفة الكيانات ميل يفسر كىذا البلهنائي، التنوع كبو الكوف
مبوذج التعليم  اسًتاتيجيات لنظاـ كفقنا بالتدريس يقوموف الذين أكلئك. األقليات ييسمى

 ألعماؿ كفقا ىو تعليمهم. التمايز ؼببدأ الرئيسية اػبصائص دبحاكاة قاموا ةكالتعلم السياقي
 النشط العملي التعلم يتضمن الذم مبوذج التعليم كالتعلم السياقي مكوف يزاؿ ال. الكوف

 .لئلنشاء الطبلب ربدم يواصل اؼبثاؿ، سبيل على كاؼبباشر،

 الذايت التنظيم مبادئ -ّ

 إمكاناتو إطبلؽ على طالب كل تشجيع للمعلمُت الذايت التنظيم مبدأ يتطلب
مبوذج التعليم  إسًتاتيجية لنظاـ الرئيسي اؽبدؼ فإف اؼببدأ، ىذا مع للتكيف. الكاملة

 اؼبهارات كاكتساب األكاديبي، التفوؽ ربقيق على الطبلب مساعدة ىو كالتعلم السياقي
. الشخصية كاؼبعرفة بالتجربة اؼبدرسي العمل ربط خبلؿ من الشخصية كتطوير اؼبهنية،
 يف يشاركوف فإهنم الشخصية، ظركفهم بسياؽ األكاديبية اؼبواد الطبلب يربط عندما
 كسلوكهم، قراراهتم عن اؼبسؤكلية يقبلوف إهنم. الذايت التنظيم مبدأ على ربتوم أنشطة

 كىبلقوف اؼبعلومات كوبللوف اػبطط، كيضعوف خيارات، كيتخذكف البدائل، كيقيموف
 .نقدم بشكل األدلة كيقيموف اغبلوؿ

 األساسية االفتراضات   -د

 يساعد الذم التعلم أشكاؿ من شكل ىو (CTL) مبوذج التعليم كالتعلم السياقي
 على كيؤكد ، الواقعي العادل يف الطبلب مواقف مع التعليمية اؼبواد ربط على اؼبعلمُت

 دراستها ذبرم اليت اؼبواد على العثور على قادرة لتكوف الكامل الطبلب إشراؾ عملية
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 اغبياة يف كتطبيقهم لديهم اؼبعرفة بُت صبلت إقامة على قادرة تكوف أف على كتشجيعهم
 ّٗ.اليومية

 وينا سنجايال كفقنا فهمها هبب أشياء ثبلثة ىناؾ األساسية، االفًتاضات ىذه من
Wina Sanjaya، كىي: 

 على للعثور الطبلب إشراؾ عملية على مبوذج التعليم كالتعلم السياقي تؤكد أكالن،
 تتوقع ال. مباشرة عليها للعثور الطبلب إشراؾ إذل موجهة التعلم عملية أف يعٍت فبا اؼبواد،
 فقط، الدركس الطبلب يتلقى أف مبوذج التعليم كالتعلم السياقي سياؽ يف التعلم عملية
مبوذج  يشجع ثانيان،. عليو كالعثور اػباص موضوعهم على العثور عليهم هبب كلكن

 فبا اغبقيقية، كاغبياة اؼبادية اؼبواقف بُت عبلقة إهباد على الطبلب التعليم كالتعلم السياقي
 اؼبدرسة يف التعليمية ذبارهبم بُت العبلقة التقاط على بالقدرة مطالبوف الطبلب أف يعٍت

 اؼبواد ربط على قدرتو خبلؿ من ألنو للغاية، مهم ىذا. بيئتهم يف اغبقيقية كاغبياة
 الطبلب، ذاكرة يف كبإحكاـ كظيفي مغزل ذات اؼبادة ستكوف اغبقيقية، باغبياة اؼبوجودة

 على الطبلب مبوذج التعليم كالتعلم السياقي يشجع ثالثنا،. بسهولة نسياهنا يتم لن لذلك
 ال مبوذج التعليم كالتعلم السياقي أف يعٍت كىذا اغبياة، يف تطبيقو على قادرين يكونوا أف

 تلوين للموضوع يبكن كيف كلكن تعلمها، مت اليت اؼبواد فهم الطبلب من فقط تتوقع
 مبوذج التعليم كالتعلم السياقي سياؽ يف اؼبوضوع أف يعٍت ىذا. اليومية اغبياة يف سلوكهم

 يف التنقل ؽبم يوفر كحكم كلكن نسيانو، مث كمن اؼبخ يف تكديسو يتم أف هبب ال
 َْ.اجملتمع يف اغبقيقية حياهتم
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 نموذج التعليم والتعلم السياقيخصائص  - ه

 عن سبيزه اليت اؼبميزة اػبصائص من بالعديد مبوذج التعليم كالتعلم السياقي يتميز
مبوذج التعليم كالتعلم ك  للتعليم خصائص شباين جونسوف حدد. األخرل التعلم أساليب
 :كىي ،السياقي

 يتعلموف كأشخاص أنفسهم ترتيب للطبلب يبكن. مغزل ذات اتصاالت إجراء -ُ
 العمل يبكنهم الذين كاألشخاص فردم، بشكل اىتماماهتم تطوير يف بنشاط

 العمل أثناء التعلم يبكنهم الذين كاألشخاص ؾبموعات، يف العمل أك دبفردىم
 (.باؼبمارسة التعلم)

 اؼبختلفة كالسياقات اؼبدارس بُت صبلت الطبلب يقيم. مهم بعمل القياـ -ِ
 .اجملتمع يف كأعضاء اغبقيقية اغبياة يف اؼبوجودة

 يتعلق ما شيء غرض، ىناؾ: ىامنا عمبلن  الطبلب ينظم. اؼبنظم التعلم -ّ
 .حقيقية نتائج/  منتجات كىناؾ باختيارات، بالقياـ ما شيء باآلخرين،

 كمساعدهتم ؾبموعات، يف بفعالية العمل على الطبلب اؼبدرس يساعد. التعاكف -ْ
 .البعض بعضهم مع كالتواصل تأثَتىم كيفية فهم على

 التفكَت من أعلى مستويات استخداـ للطبلب يبكن. كاإلبداعي النقدم التفكَت -ٓ
 القرارات كازباذ كحلها كتوليفها اؼبشكبلت ربليل يبكن: كإبداعي نقدم بشكل

 .كاؼبنطق األدلة كاستخداـ
 كتقوية كربفيز عالية، توقعات لديهم االنتباه، للطبلب يبكن. الفرد رعاية -ٔ

 .أنفسهم
 .عالية معايَت إذل الوصوؿ -ٕ
 يلاألص تقييم باستخداـ -ٖ



   ُِ 
 

 

مبوذج التعليم  أف يوضح ،(Sounders) ساكندرز ذكره ؼبا كفقنا نفسو، الوقت يف
 ُْ.REACTعلى يركز كالتعلم السياقي

 بالفعل اؼبتوفرة باؼبعرفة مرتبطة التعلم عملية تكوف أف هببالعبلقة األنبية.   -ُ
 .اؼبستقبل يف العمل فوائد مثل اغبقيقي العادل ذبارب سياؽ يف للطبلب

 االستكشاؼ خبلؿ من اؼبباشرة اػبربة على اغبصوؿ يبكن(. مباشرة ذبربة) تعاين -ِ
 يعد ، اغبالة ىذه يف. ذلك إذل كما كالبحث كالتحقيق كاؼبخزكف كاالكتشاؼ

 كالقراءة كالفيديو الصوتية الكتب مثل كالوسائط التعلم اسًتاتيجيات استخداـ
ا الكتب كدراسة  .للغاية مفيدن

 اؼبواقف يف اؼبستفادة كاإلجراءات كاؼببادئ كاؼبفاىيم اغبقائق تطبيق إف .تطبيق -ّ
 قدرة إف. اغبفظ ؾبرد من أكثر التعلم، من عاؿو  مستول ىو األخرل كالسياقات

 مواقف يف استخدامها أك تطبيقها ليتم تعلمها مت اليت اؼبواد تطبيق على الطبلب
 .كاإلجراءات كاؼببادئ كاؼبفاىيم اغبقائق استخداـ ىي أخرل ـبتلفة

 عليها، كاإلجابة األسئلة كطرح األفكار، تبادؿ سياؽ يف التعاكف .التعاكف -ْ
 كحل كاؼبدرسُت، الطبلب كبُت الطبلب، زمبلئو بُت التفاعلي كالتواصل

مبوذج التعليم  يف الرئيسية التعلم اسًتاتيجيات ىي معنا، باؼبهاـ كالقياـ اؼبشكبلت
 .كالتعلم السياقي

 نقل على الطبلب قدرة على السياؽ حسب التعليم يؤكد(. اؼبعرفة نقل) نقل -ٓ
 .أخرل مواقف يف لديهم كاؼبواقف كاؼبهارات اؼبعرفة

 عملية التعلم على أساس نموذج التعليم والتعلم السياقي  -و

 يف CTL مبوذج التعليم كالتعلم السياقي تنفيذ خطوات عاـ بشكل ربدث 
  ِْ:طريق عن التعلم إجراء يبكن حبيث الدراسية الفصوؿ
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 خبلؿ من جدكل أكثر بشكل يتعلموف سوؼ األطفاؿ أف فكرة بتطوير قم -ُ
 .اعبديدة كمهاراهتم معارفهم كبناء ، دبفردىم العمل

 اؼبواضيع/  اؼبواضيع عبميع اإلمكاف قدر االستفسار بتنفيذ قم  -ِ
 األسئلة طرح خبلؿ من الفضولية الطبلب طبيعة طٌور  -ّ
 )ؾبموعات يف الدراسة) تعليمية ؾبتمعات إنشاء  -ْ
 للتعلم كأمثلة النماذج تقدًن  -ٓ
 االجتماع هناية يف تعكس  -ٔ
 ـبتلفة بطرؽ فعلية تقييمات بإجراء قم -ٕ

 السياقينموذج التعليم والتعلم في  والضعف المزايا  - ز

 مبوذج التعليم كالتعلم السياقياؼبزايا يف  -ُ

 يكونوا بأف مطالبوف الطبلب أف يعٍت ىذا. كحقيقية جدكل أكثر التعلم يصبح ( ُ
 أمر ىذا. اغبياة كاقع مع اؼبدرسة يف التعلم ذبارب بُت العبلقة التقاط على قادرين

 ليس حقيقية، حبياة اؼبوجودة اؼبواد ربط على قدرتو خبلؿ من ألنو للغاية، مهم
 دؾبها سيتم تعلمها مت اليت اؼبواد كلكن كظيفينا، اؼبواد ستعمل للطبلب فقط

 .بسهولة نسياهنا يتم لن لذلك الطالب، ذاكرة يف قوم بشكل

 أساليب ألف للطبلب اؼبفاىيم تعزيز تعزيز على كقادر إنتاجية أكثر ىو التعلم (ِ 
 للعثور الطالب توجيو يتم حيث البناء، تدفق تلتـز مبوذج التعليم كالتعلم السياقي

 يتعلموا أف الطبلب من ييتوقع الفلسفي، األساس خبلؿ من. اػباصة معرفتو على
 ."اغبفظ" كليس" التجربة" خبلؿ من

 ةمبوذج التعليم كالتعلم السياقي ا يف الضعف -ِ



   ِّ 
 

 

 العوامل من كاحدة ىي مبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف للمعلمُت االحًتافية
 أمرنا الوسائط كاستخداـ التعلم أساليب استخداـ يف اؼببتكركف اؼبعلموف يعد. احملددة
 ىذا يف الواقع يف بينما. ةمبوذج التعليم كالتعلم السياقي اسًتاتيجيات تنفيذ يف أساسينا
 طريقة ألف السياؽ، يف كليس نص شكل يف الدراسة ؾباؿ يرل اؼبعلم يزاؿ ال اجملاؿ،

 اؼبعرفة، تصبح كدل خطاب شكل يف تزاؿ ال مبوذج التعليم كالتعلم السياقي اسًتاتيجية
 تصبح حبيث التعلم أساليب اختيار يف اؼبعلم مهارات قلة. اؼبعلمُت مهارات عن ناىيك

 يشعر. اؽبدؼ ىو ؼبا كفقنا كليس معطلة ةمبوذج التعليم كالتعلم السياقي اسًتاتيجيات
 عددنا ىناؾ ألف كالتعلم، التعليم عملية فيها تتم اليت اؼبساحة ترتيب يف بصعوبة اؼبعلم
 مشكلة. ذلك يبثل فبل الطبلب، من قليل عدد ىناؾ كاف إذا لكن الطبلب، من كبَتنا

 اؼبعلم سيجد لذلك أيضنا، اؼبدرسة يف اإلعبلـ كسائل تعمل ال أخرل، ناحية من
 بُت تواصل عملية ىي كالتعلم التعليم عملية جوىرىا، يف. اؼبوضوع شرح يف صعوبة

 الوسائط استخداـ االتصاؿ عملية لتسهيل اؼببذكلة اعبهود بُت كمن كاؼبعلمُت، الطبلب
 إذل األنشطة ىذه يف اإلعبلـ كسائل كظيفة ألف كالتعلم، التعليم عملية يف اؼبتكاملة

 تلقي يف االنسجاـ زيادة أيضنا ىي كغَتىا، كمواقف ربفيزية كمعلومات العمل جانب
 كلتقدًن التقدـ خطوات لتنظيم أيضنا الوسائط تعمل اغباالت، بعض يف. اؼبعلومات

 ّْمبلحظات.

 ،مبوذج التعليم كالتعلم السياقي اسًتاتيجيات تستخدـ اليت الدراسية الفصوؿ يف
 عبلقة لو اؼبعلم أف أم. أىدافهم ربقيق على الطبلب مساعدة يف اؼبعلم كظيفة تتمثل

 .اؼبعلومات إعطاء من أكثر التعلم طرؽ/باسًتاتيجيات

يبكن القوؿ كما  ( تضيف أف عملية التعلمَِٕ: َُِّكزارة التعليم كالثقافة )
 ما يلي. التعلم العلمي، باؼبعايَت
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اليت يبكن تفسَتىا مع  اؼبواد أك اؼبواد التعليمية بناءن على اغبقائق أك الظواىر . ُ
، األساطَت أك القصص تقريبا، األكىاـ غَت ؿبدكد: بعض اؼبنطق أك اؼبنطق

 اػبيالية.

  شرح اؼبعلم، استجابة الطبلب، كالتفاعل الًتبوم اؼبشارؾ للمعلم . ِ

اؼبنطق الذم ينحرؼ عن  ، أكيز كالتفكَت الشخصيالطبلب أحرار من التح
 تدفق التفكَت اؼبنطقي.

كمناسبة يف ربديد كفهم  لي.كالتحلي اإلبداعيتشجيع الطبلب كإؽبامهم للتفكَت  . ّ
 كحل اؼبشكبلت كتطبيق اؼبادة أك اؼبواد التعليمية.

يف رؤية االختبلفات  شجع الطبلب كأؽبمهم ليكونوا قادرين على التفكَت نظرينا . ْ
 مادة أك مادة تعليمية. كالتشابو، كركابط لبعضها البعض من

تطبيق كتطوير أمباط  ،على أف يكونوا قادرين على الفهم شجع كحث الطبلب . ٓ
 يف االستجابة للمادة أك اؼبواد التعليمية. التفكَت العقبلين كاؼبوضوعي

 ْْ.سبثل على أساس اؼبفاىيم كالنظريات كاغبقائق التجريبية اليت يبكن . ٔ

 نظاـ العرض. يتم صياغة أىداؼ التعلم بطريقة بسيطة ككاضحة كمثَتة لبلىتماـ . ٕ

 العربية المبحث الثاني: تعليم اللغة

 تعريف التعليم - أ
تعليمان كيقاؿ عٌلمو الصنعة كغَتىا -يعٌلم -التعليم لغة مشتق من كلمة "عٌلم

 ْٓدبعٌت جعلو يعٌلم.
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عٌرؼ ؿبمد على السماف يف اإلصطبلح أف التعليم ىو إيصاؿ اؼبعلم العلم 
من اؼبعلم كاؼبعرفة إذل أذىاف التبلميذ بطريقة قويبة كىي طريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل 

كاؼبتعلم الوقت كاعبهد يف سبيل اغبصوؿ على العلم كاؼبعرفة. يبكن تعريف التعليم إجرائيا 
 ْٔبأنو: عملية تفاعلية بُت اؼبعلم كاؼبتعلم لتحقيق بعض األىداؼ التعليمية اؼبقصودة.

 :مايلي الًتبية علم يف اؼبؤىلُت بعض عند التعليم مفهـو أما
 أذىاف إذل كاؼبعرفة العلم اؼبعلم إيصاؿ ىو التعليم أف السماف على ؿبمد الدكتور عند ( أ

 الوقت كاؼبتعلم اؼبعلم من لكل توفر اليت اإلقتصادية طريقة كىي قويبة بطريقة التبلميذ
 ْٕ.كاؼبعرفة العلم على اغبصوؿ سبيل يف كاعبهد

 إذل اؼبعلم من اؼبعلومات نقل بو يقصد التعليم أف يدجملا عبد العزيز عبد صاح عند( ب
 ْٖ.اؼبعلم مايلقيو يتقبل أف إال لو ليس الذم اؼبتلقي اؼبتعلم

 بناء إعادة عملية أنو ىو التعليم مصطلح طعيمة أضبد رشدم الدكتور األستاذ عند( ج
 بعبارة إنو .كالقيم كاإلذباىات كاؼبهارات اؼبعرفة بواسطتها اؼبتعلم يكتسب اليت اػبربة
 ما يبثل باؼبتعلم احمليطة البيئة عناصر تنظيم بواسطها يتم اليت األساليب ؾبموع أخرل
 .ْٗمعينة تربوية خربات اكتسابو أجل من معاف من البيئة كلمة لو تتسع

 اللغة معلومات اؼبعلم إيصاؿ ىو العربية اللغة فتعليم السابقة التعاريف من بناء
 اللغة معرفة بواسطتها اؼبتعلم يكتسب اليت خربة بناء كإعادة اؼبتعلمُت أذىاف إذل العربية
 .كاذباىاهتا كمهارهتا العربية
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 اللغة العربية - ب
كاللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم كقد كصلت إلينا 
من طريق النقل كحفظها لنا القراف الكرًن كاألحاديث الشريفة كما ركاه الثقات من منثور 

 َٓالعرب كمنظومهم.

 بيةر اللغة العتعليم   -ج

إف تعليم اللغة العربية ىو عملية إتصاؿ بُت اؼبعلم كالطلبة عن اللغة العربية. أما 
أىداؼ تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل فتتخلص يف ثبلثة أىداؼ رئيسية، 

 كىي:

أف يبارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت يبارسها الناطقوف هبذه اللغة أك  )ُ
أف يعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما يبيزىا عن  )ِة تقرب من ذلك، بصور 

أف يتعرؼ  )ّغَتىا من اللغات من حيث األصوات كاؼبفردات كالًتاكيب كاؼبفاىيم، 
الطالب على الثقافة العربية كأف يلٌم خبصائص اإلنساف العريب كالبيئة اليت يعيش فيها 

 ُٓكاجملتمع الذم يتعامل معو.

يونس يف دراستو أىداؼ تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية يف اؼبستول  كقد حدد
أف يتعرؼ الطلبة األصوات العربية،  )أىداؼ اإلستماع ىي: أ )ُ ِٓاألكؿ كما يلي:

أف يبيز الطلبة بُت األحرؼ  )أف يبيز الطلبة بُت اغبركات الطويلة كالقصَتة، ج )ب
 ) األصوات كرموزىا اؼبكتوبة ربطا صحيحا، قأف يربط الطلبة بُت )اؼبتجاكرة يف النطق، د
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 .َٔ-ٗٓ، ص. )ََِّمكتبة كىبة، 
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أف يتعرؼ الطلبة التنوين كما يف كلمة  )أف يبيز الطلبة األصوات اؼبضعفة كاؼبشددة، ك
أف يتعرؼ  )أف يبيز الطلبة بُت الكلمات بالنظر إذل ضبتها أكتشكيلها، ح )، ز)كتاب(

أف يستخرج الطلبة األفكار الرئيسية اليت يبدكا أهنا تعرب عن  )الطلبة أنواع التنغيم، ط
أف ينطق الطلبة األصوات العربية نطقا  )أىداؼ التحدث كىي: أ )ِأفكار الكاتب. 

أف يبيز الطلبة بُت  )أف يبيز الطلبة بُت األصوات اؼبتشاهبات نطقا، ج )صحيحا، ب
الطلبة العبارة اؼبناسبة يف اؼبواقف أف يستخدـ  )اغبركات الطويلة كاغبركات القصَتة، د

أف يعرب  )أف يستخدـ الطلبة الًتاكيب العربية الصحيحة عند التحدث، ك )اؼبختلفة، ق
أف يتحدث الطلبة بشكل متواصل كمًتبط يف  )الطلبة عن أفكارىم بطريقة صحيحة، ز

مناسبة  أف يتحدث الطلبة عن خرباهتم الشخصية بطريقة )اؼبواقف اللغوية اؼبختلفة، ح
أف يدير الطلبة حوارا  )اف يدير الطلبة حوارا مع أحد الناطقُت بالعربية، م )كجذابة، ط

أف يستخدـ الطلبة اإليشارات كاإليباءات كاغبركات غَت اللفظية  )حوؿ موضوع معُت، ؾ
أف يقرأ الطلبة نصا عربيا بسهولة كسرعة  )أىداؼ القراءة كىي: أ )ّاستخداما معربا. 

أف يستخرج الطلبة  )اف يستخرج الطلبة الفكرة العامة للنص اؼبقركء، ج )مناسبة، ب
أف  )أف يتعرؼ الطلبة اؼبعاين اؼبختلفة لكلمة كاحدة، ق )ألفكار الفرعية للنص اؼبقركء، د

أف وبلل الطلبة النص اؼبقركء إذل أجزاء  )يتعرؼ الطلبة كلمات جديدة ؼبعٌت كاحد، ك
أف يستنتج  )ضع الطلبة عنوانا مناسبا للنص اؼبقركء، حأف ي )ؿبدد العبلقة بينها، ز

أف يبيز  )أف يستنتج الطلبة غرض الكاتب، م )الطلبة اؼبعاين الضمنية من النص، ط
أف يستخدـ الطلبة اؼبعجم العريب بطريقة  )الطلبة بُت اغبقائق كاألراء كالنظريات، ؾ

ت كاؽبوامش كالصور استخداما أف يستخدـ الطلبة الفهاريس كقوؽبم احملتويا )صحيحة، ؿ
أف  )أف يكتب الطلبة خبط يبكن قراءتو، ب )أىداؼ الكتابة كىي: أ )ْصحيحا. 

أف يستطيع الطلبة الكتابة من  )يعرؼ الطلبة اؼببادئ اليت تؤدم إذل كضوح اػبط، ج
 )أف يتعرؼ الطلبة مبادئ اإلمبلء كالعبلقة بُت الرمز كالصوت، ق )اليمُت إذل الشماؿ، د
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أف يكوف الطلبة الكلمات من  )ف يستخدـ الطلبة القواعد استخداما صحيحا، كأ
 اغبركؼ. 

 العربية اللغة تعليم عوامل - د
 اللغة كتعليم. إرذبالية أك عشوائية عملية كليس كمنظمة مهمة عملية ىو التعليم

 .كالوسائل كالطريقة كاؼبادة، كاؼبتعلم، اؼبعلم، كىي اؼبعينة العوامل على وبتوم العربية
 اؼبعلم  )أ

 الذايت الذم التعليم إذل للتلميذ اؼبرشد أك كالتعليم الًتبية بدكر القائم ىو اؼبعلم 
 اعبيل ىي تربية أمانة عنقو يف وبمل كاؼبعلم .ّٓالتعليمية العملية يف اغبديثة الًتبية تشًتطو
 أف ألنو يستطيع التعليمية عملية يف جدا مهم اؼبعلم فلذلك. اؼبواطنُت من الناشئي
 التعلم، الذايت لدم اإلنضباط ركح كتنمية اؼبتعلم، سلوؾ يف اؼبرغوبة التغَتات وبدث
 .دبعلمهم اإلقتداء خبلؿ من التعليمية اؼبؤسسة أنظمة كاحًتاـ

 اؼبتعلم  )ب
 ْٓ."متعلم فهو-متعلما -تعلما-تعلم -م تعلم" من الفاعل اسم كاؼبتعلم 
 على للحصوؿ اإلسبلمية اؼبعاىد أك اؼبدارس يف عادة يتعلم الذم اإلنساف ىو كاؼبتعلم

 .كمعيشتو حياتو يف النافع العلم
 اؼبادة )ج

 كقاؿ. التبلميذ إذل يوصلها أف اؼبعلم اهب يقصد اليت اؼبعلومات ىي التعليمية اؼبادة 
 :كىي شركط ؽبا بد ال التعليمية اؼبادة أف: أضبد القادر عبد ؿبمد

 .التبلميذ لعقوؿ كمناسبة اؼبادة صحة. أ
 لوفت مناسبة فيها، يعيش اليت كبالبيئة التبلميذ حبياة مرتبطة اؼبختارة اؼبادة تكوف أف. ب

 .اغبصة
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 التعليمية اؼبادة كربط السنة، أشهر على توزعُت الوحدات إذل اؼبقررة اؼبادة تقسم أف. ج
 ٓٓ.القدًن الدرس دبادة اعبديدة

 الطريقة  )د
 لتحقيق كصيلة ىي. اؼبستخدمة الطريقة بنجاح تتعلق التعليمية عملية قباح 
 كجهاف نبا -متبلزماف التعليمية كاؼبادة فالطريقة. ؿبدد بوقة التعليمية د اؼبوا أىداؼ

. اؼبنشودة الصورة على العملية من اؽبدؼ يتحقق دل إحدانبا ضعفت فإذا كاحدة لعملة
تصاد  دل إذا اعبدكم عديبة تسبح اؼبادة كغزارة اؼبادة، فقر يعوض ال الطريقة فحسن
 .ٔٓجيدة طريقة

 الوسائل ق(
 بو ليستعُت الوسائل من اؼبدرس يتعلمو ما كل ىي العربية اللغة تعليم يف الوسائل 

 يستعُت فقد. اعبديدة اؼبعلومات من فهمو عليهم يصعب قد ما تبلميذه تفهيم على
 عليهم يسهل شىت عليهم فيعرض حواسهم إذل يلجأ أك القديبة اؼبعلومات من بشيء

 إذل التدريس قواعد هبعل اإليضاح كسائل استعماؿ أف فظهر اغبواس بإحدل كوا إدر 
 ترتفع كأف التبلميذ رغبة ا ذبلب أف الوسيلة ألف جدا، مهمة الوسيلة كلذالك، .اؼبعقوؿ

 بد ال حىت اهب يسهل كأف اؼبعلومات زبلص كأف الوثيقة البيانات تعطي كأف التبلميذ فهم
 صار لكي .ٕٓالبيانات تفسَت التعليمية اؼبادة أم يف الوسيلة استخداـ يستطيع أف اؼبعلم
 .ناجح اؼبعلم
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 مراحل تعليم اللغة العربية - ه

من  ترتيبيا يطبق ألنو ذلك. اهب يبركا أف الطبلب على البد مراحل التعليم يف إف
 طعيمة أضبد رشدم الدكتور األستاذ عند. الصعوبة إذل السهولة من ،الكبار إذل الصغار
 :كىي ٖٓ.الثبلثة إذل العربية اللغة تعليم مراحل تنقسم

 العربية اللغة تعليم : مراحلٔ.ٕجدول 
 عدد اللغوية اؼبهارات نسبة التعليمي السلم من موقعو اؼبستول

 كتابة قراءة كبلـ عاستما  اعبامعية الثانوية اإلعدائية اإلبتدائية اؼبفردات
 السنوات اإلبتدائي

 الثبلث
 األربع أك

 األكؿ

السنتاف 
   األكلياف

السنة 
 األكؿ

لفصل 
الدراسي 

 األكؿ
 على عاـ(

 (األقل

َْ% َْ
% 

ُٓ 
% 

ٓ % َََُ/
َٕٓ 

 الفصل    
 الدراسي

 الثاين
 على عاـ(

 (األقل

َْ% َْ
% 

َِ% ََُٓ/
َََُ 

 الفصل    
 الدراسي
 الثالث

 (عاماف)

َْ% َْ
% 

َِ% َََِ/
ََُٓ 
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 :ماتلي ىي العربية اللغة تعليم مراحل أف اغبديدم على دكتور نظر يف

 كاؼبادة .كلمة َََُ بنحو كتنتهي الصفر من اللغوية الثركة تبدأ: األكذل اؼبرحلة ( أ
 مع دراسة فعلية ساعة ََِ منها ساعة، َِٓ ىي لدراسة اؼبخصصة الزمنية

 كاؼبعينات البصرية بالتسجيبلت تدريبات ساعة َٓ ك الفصل، يف اؼبدرس
 اؼبتعلم كتأليف التهيئة التالية: أ( اؼبادة فركع اؼبنهج كيشمل .األخرم الصوتية

 على ( التدريبْ .القراءة على ( التدريبّ .النطق على ( التدريبِ .للغة
 كيشمل الشفهي، ( التعبَتٓ .اؼبنظور باإلمبلء مث بالنقل الكتابة مث اؽبجاء
 على ( التدريبٕ .االستماع على ( التدريبٔ .التحريرم التعبَت مث احملادثة
 .السليمة اللغوية األمباط

 .كلمة َََِ بنحو كتنتهي األلف من اللغوية الثركة تبدأ: اؼبتوسطة اؼبرحلة ( ب
دراسة  ساعة ََِ منها ساعة، َِٓ ىي لدراسة اؼبخصصة الزمنية كاؼبادة
كاؼبعينات  بالتسجيبلت تدريبات ساعة َٓ ك الفصل، يف اؼبدرس مع فعلية

 .األخرم الصوتية البصرية
 مسموعة بنوعها القراءة على ( التدريبُ :التالية اؼبادة فركع اؼبنهج كيشمل 

 كالفهم االستماع على ( التدريبّ .كالتعبَت احملادثة على ( التدريبِ .كصامتة
 ( استعماؿٓ .اؼبنظور كغَت اؼبنظور اإلمبلء على ( التدريبْ .يقاؿ ؼبا الشفهي
 ٗٓ.السليمة اللغوية األمباط

 كاؼبادة .كلمة َََّ بنحو كتنتهي ألفُت من اللغوية الثركة تبدأ: اؼبتقدمة اؼبرحلة ج( 
 مع دراسة فعلية ساعة ََِ منها ساعة، َِٓ ىي لدراسة اؼبخصصة الزمنية

 كاؼبعينات البصرية بالتسجيبلت تدريبات ساعة َٓ ك الفصل، يف اؼبدرس
  .األخرم الصوتية
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( ْاألدبية،  ( النصوصّ( التعبَت، ِ( القراءة، ُ :التالية اؼبادة فركع اؼبنهج كيشمل
 القواميس استعماؿ على ( التدريبٓالنحوية،  القواعد استعماؿ على التدريب
 َٔاؼبكتبات. كفهارس

 طلبة المتوسطة التعليم اللغة العربية عند  - و
يف مرحلة  (Crijns) جرينس حسب البشرية التنمية مرحلة فإف عاـ، بشكل

  (Robinson Crusoe)كركزك ركبنسوف  فًتةبا يسمى ك  ،ُّ-ٗاؼبراىق كىي بدأ من السنة 
 يتطور الوقت ىذا يف. كىذه الفًتة مناسبة بالطلبة اؼبتوسطة (اؼبغامرة الشخص اسم)

 يف شيء كل يعرفوا أف يريدكف. كاؼبواىب كاؼبصاحل كاؼبنافسة، شهوة، النقدم، التفكَت
 عن مفصوؿ كاألكالد ، ؾبموعات يف تبدأ حياهتم .كالتحقيق األسئلة، لطرح مثل ، العمق
 الفًتة ىذه اسم عليها يطلق حبيث جرا كىلم يسخركف ندؼ، وببوف ىم. البنات
 ُٔ.قاسية

 يف بدأكا. نفسو على الًتكيز بدأ األطفاؿ ىؤالء. األكؿ البلوغب تسمى ُّ سنة
 يهدأ، ال ىم. الرياضة فبارسة يف كتردد اليقظة أحبلـ كحدىا، تكوف أف مثل الدراسة،

 األنواع ضد. عدائيُت كوفي أف كسعداء مباؿ، غَت عنيد، غاضب، مثل بسهولة، يسيء
 ِٔ.ؿبرجنا يزاؿ ال لكنو معنا، يعرفوا أف يريدكف إهنم األخرل

 ثبلث يتطور متوسطات الفتيات أف البحث يظهر للنتائج كفقا نفسو الوقت كيف
 اليومي الواقع يف األحياف من كثَت يف هبعلها فبا الشيء ىذا. األكالد من أسرع سنوات
 ّٔ.العمر نفس يف األكالد من نضجا أكثر تبدك للفتيات

كللمرحلة اػبصوصية قسم جياف فياسي إذل أربعة مراحل. كاؼبرحلة اؼبناسبة بعمر 
 رفيعة عقلية عملية ىي الفًتة ىذهالبالغ.  -ُُالطلبة ىي اؼبرحلة األخَتة اليت بدأت من 
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 كىو كاؼبشاكل ملموسة سواء حد على اؼبنطقي التفكَت على قادرة بالفعل ىم. اؼبستول
 ْٔ.كاقعي بطريقة كاؼبستقبل األفكار تشكيل كيبكن ؾبردة

 عليها يطلق عامنا، ُٖ إذل ُِ من الفًتة يف إلريكسوف كفقنا اؼبودة، تطور أثناء
 ىو. السابقة التجارب على بناء .الوقت ىذا خبلؿ االلتباس مقابل الذاتية اؽبوية فًتة

 كرغبات مشاعر. جرا كىلم الكشافة، كعضو مدرسة، كزميل مراىق، بأنو يفهم بالفعل
 ٓٔ.حولو من األشياء يف بوضوح بالفعل يفكركف أهنم كما. لتنمو بدأت

 بدأ قد الواقع يف الطفل مث كاإلنتاج، الفهم يشمل بسبب الكبلـ الطفل يبدأ
 عندما البشرية للغة الرحم داخل الطفل تعرض القناة خبلؿ من. كالدتو قبل اغبديث

 يف" تدخل" الكلمات كبيولوجينا يـو كل كالدتو من كلمات يسمع. اعبنُت يزاؿ ال كاف
 يف األسباب أحد ىو ىذا. الطفل اعبنُت يف"مضمنة" كالدهتا كلمات أف يبدك. اعبنُت

 سوؼ يبكي الذم طفل. آبائهم من أمهاهتم إذل أقرب دائما ىم األطفاؿ مكاف كل
 ٔٔكالدتو. ربملو عندما البكاء عن يتوقف

 من أم) نسبينا قصَتة زمنية فًتة األكذل يف لغتو على العادم الطفل وبصل سوؼ
 فقط، وبصل التحفيز الطفل ألف ليس لتشومسكي كفقا ىذا(العمر.  من سنوات ٔ-ِ
مع  (الفطرية) الوالدة من ؾبهز شخص كل طريق ألف عن كلكن استجابة، عقد مث

 ظباىا كاليت األكذل، عليها اللغة باغبصوؿ ؽبا تسمح اليت( األجهزة) اؼبعدات من ؾبموعة
 عن البشر يبيز كىو لو، ككفقا". اللغة اكتساب معدات" اللغة أك اكتساب جهاز

 األخرل السلوؾ بأشكاؿ مقارنة اإلنسانية، اكتساهبا اللغة ظبات من ظبة كىو اغبيوانات،
 ٕٔللمخلوؽ. اللغوية غَت
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 تطورىا خبلؿ من أيضا كلكن العصيب التطور فقط تتأثر ال األطفاؿ لغة تنمية
 قابل غَت بيولوجي جدكؿ اتبع األطفاؿ لغة تطوير أف قيل لينربج، كفقا .البيولوجي
 القدرات كانت إذا ما، شيء قوؿ على تشجيعهم أك األطفاؿ إجبار يبكن ال .للتفاكض
 شيء، فعل على بيولوجينا قادر الطفل إذا العكس، على. بعد فبكنة ليست البيولوجية

 التنمية بُت صلة ىناؾ الواقع يف ألف. ذلك قوؿ من منعو سيتم كما كذلك ليس فهو
 ٖٔ.اللغة كالقدرة البيولوجية

 تنص كاألصل، التنمية طبيعتها، .اللغة بعنواف كتابتو خبلؿ من ،ُِِٗ عاـ يف
 الصفات استخداـ اؼبفردات، بعض ؽبا يكوف أف إذل سبيل اؼبرأة أف على جيسبَتسوف

 عند توقف ككذلك منخفض، بتكرار معقدة صبل استخدـ عالية، الًتدد مع كالظركؼ
 ٗٔأكال. التفكَت دكف شيئا يقولوف ألهنم منتصف اعبملة

 اعبانب برؤية مهتمنا الكوؼ ركبن اؼبسمى اللغويُت أحد كاف ُٕٓٗ عاـ يف
 اللغوية اػبصائص بعض ىناؾ أف ينص الذم رأيو يصف كتاباتو، يف. اللغة استخداـ

 كجوده على( ُٕٓٗ) الكوؼ ،"كاؼبكاف اللغة مكاف" كتاب ينص الكتاب يف. للمرأة
 الفارغة، كالصفات اؼبلونة، الكلمات كىي النساء، تستخدمها اليت اللغوية اؼبيزات بعض
 اللغة، قواعد الفائق كالتصحيح كاؼبكثف، كالتحوط، الفصي، النمط/السؤاؿ كنغمة

 َٕ.إجهاد كتأكيد قوية، أقسم كلمات كذبنب السؤاؿ، عبلمة السوبر، مهذب كشكل
 األطفال اللغة تطور على تؤثر التي العوامل - ز

 الطفل، لغة تنمية عليها تأثَت ؽبا اليت اؼبتعددة العوامل ىناؾ يوسف، حسب
 ُٕ:كىي
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 ما غالبان  أكالن  عامُت يف إذا. الطفل لغة تنمية يف جدا مؤثر العامل ىذا. الصحة -ُ
 .اللغة تطوير إعاقة سيتم للقلق الطفل صحة تتعرض

 الذين األطفاؿ. ذكائو من األطفاؿ لغة تطوير معركفة تكوف سوؼ. الذكاء -ِ
 اللغة تطور من تعاين ما كعادة أعلى، أك طبيعي الذكاء من عاؿ مستول لديهم
 سيئة تكوف سوؼ العقلي التخلف من يعانوف الذين األطفاؿ بينما. السريع
 .اللغة يف للغاية

 العبلقة حوؿ الدراسات من العديد يف. لؤلسرة كاالقتصادية االجتماعية اغبالة -ّ
 معظم أف على تنص اللغة تنمية كاالقتصادية االجتماعية كاغبالة األسرة بُت

. اللغة تطوير عميق بطء من تعاين سوؼ الفقَتة األسر من القادمة ىم األطفاؿ
 الفقَتة األسر من األطفاؿ يف التعلم فرص أك الذكاء االختبلفات بسبب ىذا

 .الغنية األسر من يأتوف الذين األطفاؿ مع باؼبقارنة
 تًتاكح البلئي الفتيات اغبُت ذلك منذ اعبنسية، العوامل ىذه على بناء .اعبنس -ْ

 الفتياف من أسرع بشكل يتطورف فوؽ، كما عامُت بُت أعمارىن
 منتبهة) جيدة بصحة عائلتو معو عبلقة يف أنت الذم الطفل. األسرية العبلقات -ٓ

 كانت إذا العكس، على. اللغة تطوير تسهل أف يبكن( الوالدين كبل من كحنونة
 إذل األطفاؿ لغة تطور يبيل إذف صحية، ليست كاآلباء األطفاؿ بُت العبلقة
 غَت كلمات كاضحة، غَت كلمات التأتأة،: مثل تشوىات، اػبربة أك الركود
 .رأيو عن التعبَت من باػبوؼ كيشعر مهذبا، كليس مهذبة

  اإلبداعيتفكير مهارة ال  :مبحث الثالثال

 اإلبداعيفكير تمفهوم ال - أ

 بالنسبة. نائمُت يكونوف عندما حىت دائمنا، البشر بو يقـو نشاط ىو التفكَت
 قدرات كجود مع حىت أنبية، األكثر العمل ىو اؼبشكبلت كحل التفكَت يعد للدماغ،



   ّٔ 
 

 

 .اغبيوانات عن البشر سبيز خاصية كىو القول أىم من كاحد ىو التفكَت. ؿبدكدة غَت
 الفهم صياغة من ليتمكن عقلينا نشاطنا التفكَت يعترب ،(sardiman) لسردماف كفقنا

 نشاط ىو التفكَت بأف (Purwanto) بوركانتو هبادؿ ِٕ.النتائج كاستخبلص كالتوليف
 ّٕ.اؽبدؼ كبو موجو ىدؼ إهباد إذل يؤدم فبا لئلنساف

 (santrock) عرب سنًتكؾ كما. يريدكنو الذم الفهم/الفهم إهباد يف البشر يفكر
 يتم ما غالبنا. الذاكرة يف كوبوؽبا يديرىا أك باؼبعلومات يتبلعب التفكَت بأف رأيو عن

 اإلبداعي، كالتفكَت القرارات، كازباذ اإلبداعي، كالتفكَت كالعقل اؼبفاىيم لتشكيل التفكَت
 ربقيق على القدرة .اإلنساين الوجود جوانب من جانب ىو التفكَت ْٕ.اؼبشكبلت كحل

 عمليات شكلُت، أم يف التفكَت عملية تأيت أف يبكن. التفكَت طريق عملية عن كجودىا
 ٕٓاؼبستول. عالية التفكَت كعمليات اؼبستول منخفضة التفكَت

 جوىرىا، يف .اإلبداعي التفكَت ىي اؼبستول الرفيعة التفكَت العمليات إحدل
 جديدا شيئا تنتج اليت األشياء عن باالكتشاؼ شيء، اإلبداعي التفكَت مفهـو يرتبط

 اعقلي النشاط معرفية كعملية عمومنا التفكَت يفًتض ٕٔبالفعل. موجود شيء باستخداـ
 شيئا تلد على الشخص قدرة ىو اإلبداع. اؼبعرفة الكتساب التفكَت من اؼبزيد يؤكد الذم

 موجود ىو عما نسبيا ىبتلف كىو حقيقي عمل أك أفكار شكل يف سواء جديدا،
 على القدرة يف تصاعد حدكث على تنطوم اليت العليا التفكَت قدرة ىو اإلبداع. بالفعل
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 مراحل من مرحلة كل بُت كالتكامل التمايز، كالتوقف، باػببلفة، تتميز التفكَت،
 ٕٕ.التنمية

 عندما تستخدـ عملية ىو اإلبداعي التفكَت (Siswono)  لسيسوكنو حسب
 إف. بو القياـ يتم دل اليت السابقة األفكار بُت اعبمع أك جديدة بفكرة نأيت أك نأيت

 من ؼبشكلة حل طرح أك ، عادم غَت بشيء االستسبلـ يعٍت جديدة بفكرة اػبركج
 كفقنا ٖٕ.الطبلب قبل من بو القياـ يتم دل اليت بالفعل اؼبوجودة األشياء ـبتلف ربط خبلؿ

 من للمعلومات العقلي االستخداـ عملية على التفكَت ينطوم رظبينا، (King)لكينج 
 حرجة بطريقة كإظهارىا القرارات، كازباذ اؼبشاكل، حل اؼبفاىيم، تشكيل خبلؿ

 ٕٗ.كخبلقة

 يذكر،Ismayati) ك (Nurlaela نور ليلة كاظبيايت يف (Munandar) موناندارأما 
 القدرة ىو( اؼبتباين التفكَت أك اإلبداعي التفكَت) اإلبداع أف تعريفو يف اإلبداعي التفكَت

 كتنوع كدقة كمية على الًتكيز ينصب ما ؼبشكلة احملتملة اإلجابات من العديد إهباد على
 يظهر قادرنا كاف إذا ، أعلى خبلؽ بشكل التفكَت على الشخص قدرة. اإلجابات

 الصحيح، ىو اؼبشكلة، يناسب اعبواب حيث ؼبشكلة، احملتملة اإلجابات من العديد
 َٖ.كىبتلف
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 الشعور عملية ىو اإلبداع( ِٕ: َُِِ) موناندار يف( ُٖٖٗ) لتورانس كفقا
 كاختبار كتقييم ،(اؼبشاكل) العيوب ىذه التخمينات هبعل فبا مشكلة، كمراقبة

 ُٖ.النتائج تسليم كأخَتا أخرل، مرة كاختباره تغيَت إذف الفرضيات، أك التخمينات

 اليت العملية ىو اإلبداع التفكَت ذلك يستنتج أف للباحث يبكن أعبله الشرح من
 من العديد إلنتاج قرار تصل حبيث ، اؼبملوكة اؼبعلومات ربط فكره الشخص هبا يستخدـ

 يكوف أف يبكن اؼبعٌت، مع. كمتنوعة صحيح، اؼبشاكل، مع لذلك كفقا اؼبمكنة اإلجابات
 .اؼبشكلة ؽبذه بديلة حلوؿ أك اسًتاتيجيات أك طرؽ شكل يف اعبواب

 اإلبداعي التفكير خطوات - ب
 مراحل، أربع يشمل اإلبداعي التفكَت عملية خطوات وناندرؼب كاالس حبسب

 ِٖ:كىي
 طريق عن اؼبشاكل غبل يستعد شخص العملية مراحل أم اإلعداد، مرحلة -ُ

 .جرا كىلم لآلخرين األسئلة كطرح إجابات، عن كالبحث التفكَت، الدراسة
 .تستمر دل اؼبعلومات/  البيانات كالتجمع البحث األنشطة أم اغبضانة، مرحلة -ِ

 أنو دبعٌت اؼبشكلة الوقت من لفًتة االبتعاد لو كما الفرد يكوف اؼبرحلة، ىذه يف
 كاعية طبيعة هبا االحتفاظ كلكن كاعية، ما بطريقة اؼبشكلة يف تفكر ال ىو

 نقطة ىي اإلؽباـ هبا ينشأ اليت العملية مهم كاؼبعٌت مهمة، اغبضانة مرحلة. مسبقا
 تنشأ أك كاعية قبل من تأيت جديدة إبداعات أك اخًتاعات ما لشيء االنطبلؽ

 .من كامل البلكعي من حالة يف
 األفكار أك اإلؽباـ تنشأ عندما ".البصَتة" ظهور اؼبرحلة ىي اإلضاءة، مرحلة -ّ

 األفكار أك اإلؽباـ ظهور كتبع بدأ الذم النفسية العمليات جانب إذل جديد،
 .اعبديدة التجارية العبلمة
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 تكوف أف هبب اليت اؼبرحلة ىي التقييم مرحلة أيضا تسمى أك التحقق، مرحلة -ْ
 مطلوب النقدم التفكَت ىنا. الواقع ضد اختبارىا اػبلق أك اعبديدة الفكرة

 تليها (اإلبداعي التفكَت) التباعد يكوف أف هبب العملية آخر، دبعٌت. كمتقاربة
 .(النقدم التفكَت) التقارب عملية

 اإلبداعي التفكير المستويات في   -ج

 التفكَت عملية فهم ما شخص قبل من اإلبداعي التفكَت على القدرة تعزيز يبكن 
 مستول ينقسم. اؼبناسب التدريب خبلؿ كمن عليها تؤثر اليت اؼبختلفة كالعوامل اإلبداعي

 :كىي اؼبستويات أربعة إذل اإلبداعي التفكَت

 عن التعبَت فقط ألنو اإلبداعي، التفكَت من منخفض مستول ىو األكؿ اؼبستول -ُ
 .الوظيفة فقط اإلكماؿ إذل باغباجة الطبلب كعي

 تظهر أف هبب الطبلب بسبب العارل اإلبداعي التفكَت يبُت الثاين اؼبستول -ِ
 .خاصة مكونات استخداـ مثل اػبيارات، تداعيات يبلحظوف كيف

 اختيار ذلك إذل مضطر ألنك التارل األعلى اؼبستول ىو الثالث اؼبستول -ّ
 كيفية يقرركا أف هبب. كاجباهتم يف شرح ـبتلفة أنواع بُت كالتنسيق اسًتاتيجية

 اؼبنطقية الظركؼ أك اإلجراءات تسلسل تقدًن ككيفية اؼبطلوبة التفاصيل اؼبستول
 .اآلرل للنظاـ

 الطبيعة اختبار الطبلب على هبب ألنو مستول أعلى ىو الرابع اؼبستول -ْ
 الصعوبة أك النجاح حوؿ االستنتاجات شرح. األىداؼ من جملموعة اإلنتاجية

 .كالبناء التخطيط عملية لتحسُت اقًتاحات كالعطاء التطوير، عملية أثناء

 ّٖأخرل، منها: أمور بُت من اإلبداع الطبلب تطور أف يبكن اليت العوامل 
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 كقت ىناؾ يكوف حبيث األطفاؿ أنشطة تنظيم ينبغي ال خبلقة، لتكوف الوقت، -ُ
 .حوؽبا اللعب ؽبم قليل فراغ

 اجملموعات من الضغط على ربصل ال كنت إذا فقط كحيدا، تكوف أف فرصة -ِ
 .خبلقة األطفاؿ يكوف أف يبكن االجتماعية،

 هبب البالغُت، للمعايَت الطفل إقبازات تلبية مدل عن النظر بغض التشجيع، -ّ
 .مبدعُت يكونوا أف على تشجيعهم

 .التجريب لتحفيز الحق كقت يف أخرل كمرافق للعب كسائل توفَت هبب -ْ
 توفَت خبلؿ من اإلبداع ربفيز كاؼبدرسة اؼبنزلية البيئة تكوف أف هبب ؿبفزة، بيئة -ٓ

 .كالتشجيع التوجيو

 ٖ: آخركف بُت أم ىرلوؾ، حسب اإلبداع دكف ربوؿ اليت كالعوامل 

 أسئلتهم ربد أك االستكشاؼ وبدكف اآلباء كاف إذا االستكشاؼ، من اغبد -ُ
  طفلهم إبداع تطور من أيضنا

ا، منظمنا الطفل كاف إذا الدمج، توقيت -ِ  الفراغ كقت القليل سول يتبقى فبل جدن
 .اإلبداع لتطوير مطلوب ىو ما كاحدة تفقد سوؼ فإهنا ؽبم، وبلو كما للقياـ

 األنشطة ـبتلف إجراء األسرة أفراد صبيع أف كنأمل العائلي، التكاتف تشجيع -ّ
 .البعض لبعضهم الشخصية كاػبيارات االىتماـ عن النظر بغض معا

 للوقت مضيعة فقط ىو الوىم كل أف يعتقدكف الذين كاآلباء الوىم، من اغبد -ْ
 .كاقعية أطفاؽبم عبعل جاىدين نسعى لؤلفكار، كاقعي غَت كمصدر

 منظم لعب اؼبعدات األطفاؿ إعطاء يتم للغاية، منظم ىي اليت اؼبعدات لعب -ٓ
 تكوف أف هبب اليت الصور مع ملوف كتاب أك بالكامل مكسو دمية مثل للغاية
 .ملونة

  من كثَت يف النمطاؼبباركة ىذا عن اػبركج ىبافوف الذين احملافظُت، اآلباء -ٔ
 .ىم اػبطوات اتبع أطفاؽبم أف على أصر األحياف
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 اإلبداعي التفكير مؤشرات - د

 بالضركرة ليست اليت الشخص هبا يتمتع اليت القدرة ىو اإلبداعي التفكَت 
 هبب خبلؽ بشكل التفكَت على القدرة للحكم كلكن الوالدة، من متأصلة أك موجودة

 .بذلت اليت اؼبراجع استخداـ

 كما كضعت اإلبداعي التفكَت على القدرة أف (Munandar) ناندرو م جادؿ 
 ْٖ:يلي ما كما اعبوانب تعكس على القدرة

 األفكار من بالعديد اػبركج على قادر ما شخص تسبب اليت بطبلقة التفكَت -ُ
 .سؤاؿ أك مشكلة كاغبلوؿ كاإلجابات

 إجابات أك أفكار إنتاج على قادر ما شخص تسبب اليت اؼبركنة أك اؼبرف التفكَت -ِ
 .ىبتلف أسئلة أك

 كالدة على قادرة ما شخص يسبب الذم( األصلي التفكَت) األصلي التفكَت -ّ
 من عادية غَت ؾبموعات على العثور قادرة أك نوعها من كفريدة جديدة تعبَتات
 .كاحد اؼبعتاد العناصر

 .فكرة كتطوير إثراء على قادر شخص تسبب اليت التفصيلية القدرة -ْ

 اإلبداعي التفكَت قدرات مؤشراتالباحثة  تاستخدم اؼبؤشرات، ىذه كصف إذل استنادا
 :يلي ما شرح مع الطبلب لدل
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 ٕ.ٕ الجدول

 اإلبداعي التفكير في مؤشراتال 

التفكير مكون  
 إبداعي

 المؤشرات

 ـبتلفة بتفسَتات اؼبشكبلت الطبلب وبل السبلسة
 .كاإلجابات للحلوؿ

 (التربير أك الدكلة أك) كاملة الطبلب ركنةاؼب
 يناقش ما بطريقة مث كاحدة، بطريقة

 .االنتهاء اؼبختلفة الطرؽ اآلخركف الطبلب
 أك يدرس الطبلب طرؽ ـبتلفة لئلقباز التفصيلية

 ـبتلفة. اإلجابة مث جعل طريقة أخرل
 أك عامة ليست أفكار إنتاج على القدرة األصالة

 ليست بطريقة اؼبشكبلت حل عادية، غَت
 شيء باستخداـ أك قياسية كليست عامة،

 غَت بطريقة الوضع من كاالستفادة ما
 .شائعة

 

تأثير نموذج التعليم ونموذج التعليم والتعلم السياقي على مهارة التفكير  -ه
  اإلبداعي

 العربية، اللغة تعلم يف الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت مهارات لتطوير ؿباكلة يف
 الطبلب من اإلبداعي التفكَت يتطلب. الصحيحة اإلسًتاتيجية الطبلب إعطاء هبب

 إنشاؤه يتم كلكن الصدفة طريق عن اإلبداعي التفكَت ينشأ ال. عاؿو  دبستول التفكَت
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 اإلبداعي التفكَت قدرات استخداـ على الطبلب وبفز الذم كاإلعداد العملية بواسطة
 تدريب خبلؿ من مبدعنا يكوف أف شخص ألم يبكن أنو ( (Nurنور  كشف. لديهم
 الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت مهارات تتطور أف يبكن. اإلبداعي التفكَت على نفسو

 .التفكَت مهارات لتطوير مساحة توفر تعليمية بيئة ىناؾ كانت إذا العربية اللغة تعلم يف

 على قادرنا ليكوف األنسب التعلم مبوذج ىو التعليم كالتعلم السياقيالتعليم  مبوذج
 ىذا يستند. العربية اللغة تعلم يف الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت مهارات ربسُت

: كىي أمريكا، يف (COR) اؼبهنية البحوث مركز صاغها تقنيات طبس إذل االفًتاض
 اؼبرتبط اغبياة، كاقع سياؽ يف اللغة ربقيق ٖٓ.النقل التعاكف، التطبيق، اػبربة، العبلقة،

 عملية تصبح. العربية باللغة التحدث على الطبلب تدريب خبلؿ من اليومية، باغباالت
 يف العربية باللغة" اغباجة" ك" اغباجة" ابػ إحساسنا زبلق ألهنا مغزل ذات بأكملها التعلم

 ٖٔ.مفيد تعلم ىو العربية اللغة تعلم أف على يدؿ اتصاؿ كل

 ٕٖ:التارل النحو على اللغة تدريس سياؽ Richards ريتشارد حدد

 كاللغات األجنبية اللغات بُت التفاعل إف. ؿبلية لغة مع أجنبية لغة ربط طريق عن( ُ
 .حاؼبا كليس متواصل أساس على يتم التعلم ألف التعلم عملية يسرع احمللية

 بإظهار التحدث فبارسة يعٍت، كىذا. الثانية اللغة كتعلم الكبلـ أفعاؿ مفهـو تطبيق( ِ
 احمللية باللغة مقارنة الثانية للغة الطابع أك الفرؽ

 اللغة مزايا من كل مع كالتواصل اللغة تعلم كأنبية األجنبية، اللغة تعلم كظيفة شرح( ّ
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 اجتماعية) احمللية بالثقافة كمقارنتها األجنبية للغة( كؾبتمعية اجتماعية) ثقافة شرح( ْ
 (كؾبتمعية

 .التفاعلي اللغة تدريس على التأكيد( ٓ

 ستعمل اليتمبوذج التعليم كالتعلم السياقي  صياغة مع اػبمس اػبطوات تتماشى
 أف كيبكن اكتسبوىا اليت اؼبعرفة يف معٌت على العثور من الطبلب سبكن إذا جيد بشكل
 سيؤكد. إقامتهم دبكاف احمليطة البيئة أك باؼبوقف متعلقنا اؼبعرفة تلك اكتساب يكوف

 من الكثَت كيستخدموف العليا، التفكَت مهارات على الطبلب السياؽ حسب التعليم
 نظر ككجهات مصادر من عليها اغبصوؿ مت اليت اؼبعلومات كربليل البيانات كصبع اؼبعرفة،
 تقـو الفكرية، إمكاناهتم تطوير على الطبلب ؼبساعدة  Johnsonجونسوف كشف. ـبتلفة
 الناقد التفكَت يف استخدامها يبكن اليت اػبطوات بتدريس التعليم كالتعلم السياقي مبوذج

 أف يبكن. الواقعي العادل يف ىذه العليا التفكَت مهارات الستخداـ فرصنا كتوفر كاإلبداعي
 أف يبكنالتعليم كمبوذج التعليم كالتعلم السياقي  لتعلم اغبالية اؼبكونات أف الوصف يعزز
 .الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت قدرات على تؤثر

التعليم كمبوذج التعليم كالتعلم  منهج فإف نفسي، منظور من إليو النظر مت إذا
 يرجع التعلم عملية حدكث أف على ينص الذم اؼبعريف التدفق يف متجذر ىذاالسياقي 

 مع التفاعل خبلؿ من اآلخرين لتجربة الفرصة للطبلب يتيح فبا للبيئة، الشخص فهم إذل
 ظاىرة ليس التعلم ألف. أسئلة شكل يف اؼبعلمُت ربفيز كمساعدة الصف يف زمبلئهم

 ينطوم اعبيد كالتعلم السهولة، هبذه ليس التعلم. فقط كاستجابة حافز فهناؾ ميكانيكية
 كالدكافع كاالىتمامات العواطف مثل اؼبرئيُت، غَت للطبلب العقلية العمليات على

 ركح يف كيتطور ينمو الذم الدافع أشكاؿ من شكل ىو اؼبظهر ٖٖ.كاػبربات كاؼبهارات
 .الشخص
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  Johnson جونسوف صاغ ،مبوذج التعليم كالتعلم السياقي قباح ربقيق أجل كمن
 بعمل كالقياـ معٌت، ذات ركابط إقامة: كىي التعليم، نظاـ يف مغطاة مكونات شبانية

 على األفراد كمساعدة كاإلبداعي، النقدم كالتفكَت كالتعاكف، اؼبستقل، كالتعلم ىادؼ،
 .أصيل حكم كاستخداـ عالية معايَت كربقيق كتطوير النمو

 :البنيوية شكل يف اللغة لتعلم أمثلة

 الشاطئ إذل الذىاب يف ذبربيت: األكلية التجربة 

 القصص كتابة: التعلم ذبربة 

 القصص لكتابة جيدة مادة ىي األخرل كالتجارب الشاطئ ذبربة: جديدة ذبربة

 إدراكي بتعارض تبدأ التعلم عملية يف أنو نستنتج أف يبكننا األمثلة، ىذه من
 عما ـبتلفة جديدة حقائق أك ألشياء الطبلب إهباد يف يتسببوف الذين الطبلب يف وبدث
 .بالفعل يعرفونو

 .التعليم كمبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف مهم عنصر ىو البنائي اؼبكوف
 يف الزاكية حجر ىو البنائية أف( َُِٔ) كنياكايت نوفيتا يف( ََِٖ) تريانتو كشفت
 نتائجها توسيع يتم فشيئنا، شيئنا البشر بناىا اؼبعرفة أف أم سياقي، هنج( فلسفة) التفكَت

 ذات اؼبعرفة جعل على الطبلب ىنا اؼبعلم يسهل. مفاجئ كغَت ؿبدكد سياؽ خبلؿ من
 األفكار كاكتشاؼ معرفتو للبناء للطبلب مساحة توفَت ككذلك ارتباطنا كأكثر معٌت

 .عليها اغبصوؿ مت كتطبيقها عنها كالتعبَت

 هبد أف فكرة ىي البنائية النظرية جوىر أف Daryanto & Tasrial كشفت 
 فإف ذلك، يف رغبت كإذا األخرل، اؼبواقف إذل اؼبعقدة اؼبعلومات كوبولوا الطبلب

 عملية ىي البنيوية ،التعليم كمبوذج التعليم كالتعلم السياقي عنصر. هبم خاصة اؼبعلومات
 ىذه توضح أف يبكن(. َُُِ رمضاف،) ذبربة اؼبعريف ىيكل يف جديدة تطوير
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 ص جديدة، فكرة على للحصوؿ معارفهم لبناء الطبلب توجو البنيوية أف األكصاؼ
 ىي التحقيق عنصر أف حُت يف. إبداعية بطريقة يفكركف الطبلب جعل يف دكرنا يلعب
 .االكتشاؼ على تقـو اليت التعلم عملية

 أك اؼبشكبلت صياغة كىي أنشطة إهباد خطواتDaryanto & Tasrial لػ كفقنا 
 البيانية كالرسـو صور، شكل يف النتائج كتقدًن كربليل اؼببلحظات إبداء أك اؼببلحظة

 ربديد الطبلب سوؼ. العمل كتقدًن التواصل ككذلك األعماؿ من غَتىا أك كاعبداكؿ،
 كىنا اؼبشكبلت، ىذه حل يبكن األشكاؿ من شكل بأم ربلل سوؼ أهنا مث مشكلة

 ينجح لن االكتشاؼ. الرياضي التفكَت مشكلة إجابات على العثور الطبلب سيحاكؿ
 ىذه. رياضيا التفكَت طريق عن إجابات ذبد أف رباكؿ جيدة ذبارب عرب اؼبركر دكف

 باستخداـ مبدعُت يكونوا أف على الطبلب االستقصاء مكوف سيحفز تعٍت اؼبسألة
 مع اؼبثاؿ سبيل على كاضح غَت اعبواب. مفهـو أك ؼبشكلة إجابة على العثور طرقهم
 يف النتائج لتقدًن الطبلب توجيو سيتم االستفسار خطوة يف أنو معتربة أخرل أك صورة
 للطبلب يبكن اليت اؼبرحلة ىو االستجواب، اآلخر، اؼبكوف. إخل صور، ـبططات، شكل

. األسئلة طرح طريق عن اؼبعلومات على العثور خبلؿ من معارفهم تطوير خبلؽبا من
 سيتم اليت األسئلة من العديد لديهم سيكوف إبداعية بطريقة يفكركف الذين الطبلب
 التفصيل، خصائص على الطبلب بتدريب أيضنا االستفسار يقـو أف يبكن فقط، طرحها

 .بالتفصيل ؽبم بالنسبة األسهل من سيكوف أنو الطبلب كجدىا إجابات مع

. الطبلب التفاىم من اؼبزيد قبوؿ أيضنا سيتم أنو يعٍت فهذا األسئلة، من ؼبزيد
 الفعل ردكد إعطاء للمعلم يبكن. كالسؤاؿ الفضوؿ على ينطوم دائما اإلبداعي التفكَت

 سيبدأ الطبلب اؼبثاؿ سبيل على. نوقشت اليت القضايا يف البحث على الطبلب لتشجيع
 يتم التعلم، ؾبتمع مكوف يف إضايف". اػبطوة؟ ىذه مثل يف السؤاؿ يتم ؼباذا" التفكَت

 البعض بعضهم مع الطبلب يشارؾ أف اؼبأموؿ من ؾبموعات، يف للتعلم الطبلب إدارة
. معا العمل على الطبلب تدريب ؾبموعات سوؼ تعلم اجملهولُت غَت يعرؼ حىت
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 اؼبشاكل على العثور يف الطبلب مساعدة يتم التعاكف، خبلؿ من ذلك جونسوف ككشف
 قادرة لتكوف التعلم عملية يف عبنسوف. اؼبشكبلت حل عن كالبحث اػبطط كتصميم

 اؼبكوف على. للمفاىيم جيد فهم إذل الرياضيات يف اؼببدعوف الطبلب وبتاج التفكَت على
 التوضيحية العركض باستخداـ تصميم. اؼبفهـو لفهم بو القياـ يبكن النمذجة النمذجة،
 مادة يف اؼبثاؿ سبيل على أنفسهم، كالطبلب اؼبعلم من اؼبظاىرات إجراء يبكن للطبلب،
 جداكؿ شكل يف الدعائم استخداـ كاحد اؼبعلم متغَت يكوف أف يبكن اػبطية اؼبعادالت

 اؼبقاييس ىذه استخداـ كيفية مباذج ما شخص كىنا الرياضيات، يف اؼبعادلة معٌت ؼبعرفة
. هبا قاـ اليت اؼبظاىرة يف اؼبساكاة ؼبعٌت فهمهم ببناء الطبلب سيقـو. مظاىرة كأدكات

 كفقا. اعبديدة كاؼبعرفة اغبالية اؼبعرفة بُت العبلقة عبعل للطبلب يسمح االنعكاس عنصر
 مقارنة، ، األليفة كاغبيوانات ، ؽبضم الفرصة الطبلب إعطاء يتم انعكاس كقت يف لرظباف

 يشعر سوؼ ، اؼبرحلة ىذه يف لذلك(. يكوف أف تعلم) نفسو مع كمناقشة عش
 الشكل مفهـو من اؼبثاؿ سبيل على. عليها اغبصوؿ مت اليت اعبديدة باألفكار الطبلب
 مفهـو  phytagoras .مفاىيم على العثور يبكن كاؼبستطيبلت اؼبثلثات مثل اؼبسطح

phytagoras  من اؼبعرفة لديهم الطبلب بعد. للطبلب جديدة معرفة يصبح اؼبثاؿ ىذا يف 
 آخر عنصر. حقيقية مشاكل يف تطبيقو على قادرين اعبدد الطبلب يكوف أف اؼبتوقع
 ىذا يكوف حيث أصيل، تقييم ىو مبوذج التعليم كمبوذج التعليم كالتعلم السياقي اختبار
 تطوير اغبالة ىذه يف ، الطبلب تطوير توفر أف يبكن اليت البيانات ذبميع عملية التقييم

 حيث من تقييم التقييم ىذا كيتم. رؤيتها يبكن اإلبداعي التفكَت مهارات أعبله الطبلب
 .(األداء) كاؼبهارات اؼبعرفة
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 المبحث الرابع: الجنس

 تعريف الجنس - أ

بأنو "فرؽ كاضح بُت اعبنس  Websters New World Dictionary يعٌرؼ قاموس
الرجاؿ كالنساء من حيث القيم كالسلوؾ". يف موسوعة دراسات اؼبرأة، أكضحت أف 
النوع االجتماعي ىو مفهـو ثقايف يسعى إذل إحداث تشويش فيما يتعلق باألدكار 
كالسلوؾ كالعقلية كالسمات العاطفية بُت الرجاؿ كالنساء اليت تتطور يف اجملتمع. كفقا 

بس يف كتابو اعبنس كاعبنس: مقدمة تقوؿ اعبنس كما التوقعات الثقافية ؽبيبلين ـ.لي
  ٖٗللرجاؿ كالنساء.

اعبنس ىو الفرؽ بُت الرجل كاؼبرأة اؼببٍت اجتماعيا كثقافيا فيما يتعلق باألدكار 
كالسلوكيات كالسمات اليت تعترب مناسبة للرجاؿ كالنساء اليت يبكن تبادؽبا. اعبنس ال 

كلكن عميق اجملتمع، حىت بُت اؼبسؤكلُت اغبكوميُت كحىت األكاديبيُت ال  يعٍت فقط اؼبرأة،
يزاؿ ىناؾ الكثَت من اؼبساكاة بُت اعبنسُت مع النساء. من ىذا التفسَت، اعبنس ليس ىو 
نفس اؼبرأة كلكنو يشمل كبل من الرجاؿ كالنساء. اعبنس ىو ظبة كسلوؾ متوقع من 

 .قافة كمعايَت اجملتمع يف كقت معُتالرجاؿ كالنساء على أساس القيم، الث

 أساس ىيكال العقلاإلختالفات بين الرجال والنساء من  - ب

يثَت النوع االجتماعي عددنا من االختبلفات يف جوانب عديدة مثل النمو البدين 
كتطور الدماغ كقدرة التحدث. وبتوم الدماغ األنثوم على اؼبزيد من السَتكتونُت فبا 

باإلضافة إذل ذلك، وبتوم دماغ األنثى أيضنا على األككسيتوسُت، كىو هبعلو ىادئنا. 
مادة تربط البشر بالبشر اآلخرين. شيئاف يؤثراف على اؼبيل البيولوجي لدماغ الذكر بعدـ 

 .التصرؼ قبل اغبديث
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، يف  Guriaanكعبد اغبليم فطاين نقبل عن مايكل  Moch Syakurمن كتاب  .ُ
كتابو ماذا يبكن أف يفكر؟ كيف يفسر عقل الرجل حقنا كيف يفسر الفرؽ بُت أدمغة 
ا، مثل قدرة  الذكور كاإلناث يف حجم أجزاء الدماغ، ككيفية ارتباطها دبكاهنا األكثر تعقيدن

 َٗ، كالتبلعب باألشياء األشياء اعبسدية .اؼبيكانيكي، كقياس اذباه التجريدالتصميم 
 ساسية يف الدماغ بُت اعبنسُت ىي:االختبلفات األ

 أ( االختبلفات اؼبكانية

ا، مثل قدرة التصميم  يف الذكور، يبيل الدماغ إذل التطور كيكوف مكانينا معقدن
 .اؼبيكانيكي كقياس اذباه التجريد كمعاعبة األشياء اؼبادية

 ب( االختبلفات اللفظية

ئف اؼبكانية كسبيل إذل منطقة قشرة الدماغ الذكورية، أكثر امتصت ألداء الوظا
إعطاء جزء صغَت من القشرة لئلنتاج كاالستخداـ كلمات. ؾبموعة األعصاب اليت تربط 
الدماغ األيسر األيبن أك الدماغ الذبييب الكولوسيـو أصغر بربعها من الدماغ األنثوم. إذا  

هما. كاف دماغ الذكر يستخدـ نصف الكرة األيبن فقط، يبكن لدماغ األنثى أف يزيد كلي
ىذا ىو السبب يف أف النساء يتحدثن أكثر من الرجاؿ. يف دراسة ذكرت، تستخدـ 

طريقة عملها. ىناؾ أربعة اختبلفات أساسية يف الدماغ بُت  ََََِالنساء حوارل 
، بينما الرجاؿ  اعبنسُت، أحدىا لدل الرجاؿ، يبيل الدماغ إذل التطور كالكلمات يف اليـو

 .كلمة يف اليـو  َََٕفقط 

 ( االختبلفات الكيميائيةج

باإلضافة إذل  .وبتوم الدماغ األنثوم على اؼبزيد من السَتكتونُت فبا هبعلو ىادئنا
ذلك، وبتوم دماغ األنثى أيضنا على األككسيتوسُت، كىو مادة تربط البشر بالبشر 
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الن التصرؼ أك  اآلخرين. ىذاف الشيئاف اللذاف يؤثراف على اؼبيل البيولوجي للدماغ الذكورم
 .بدالن من اغبديث

 د( ذاكرة أصغر

حىت ينسى الرجاؿ  .مركز الذاكرة )اغبيصُت( يف دماغ األنثى أكرب من دماغ الذكر
االختبلفات يف أدمغة الذكور كاإلناث سيكوف للنساء بالتأكيد تأثَت  ُٗأكثر من النساء .

على قدرات التعلم. يف كتاب إييت اقتبست نورحيايت من كتاهبا ىالبَتف بناء على نتائج 
الدراسة، عموما اؼبرأة من مرحلة الطفولة إذل مرحلة البلوغ تظهر قدرات أفضل. عادة ما 

كسبيل إذل اغبصوؿ على اؼبزيد من اؼبفردات، كاغبصوؿ تبدأ الفتيات يف التحدث مبكرنا، 
على إقبازات عالية يف اؼبدرسة ، كالقياـ دبهاـ القراءة كالكتابة أفضل من الرجاؿ. بينما 
األكالد من الطفولة إذل الرشد تظهر قدرة مكانية أفضل، كلديها قدرة رياضية كجغرافية 

 ِٗكقدرة السياسة أكثر تقدمنا من الفتيات.

حوؿ االختبلفات كالتشاهبات بُت الطبلب  I Nyoman Surna يف Ormrod لربلي .ِ
 ّٗكالطالبات، كىي:

 أ( الدماغ

دماغ األنثى أصغر من دماغ الذكر، لكن دماغ األنثى لديو طيات أكثر مقارنة 
بدماغ الذكر. الطية عبارة عن االلتواء، حيث يتم تغطية السطح بغشاء رقيق يقع داخل 

لوكة يف الغالب من قبل النساء. يف حُت أف مساحة الفص اعبدارم اعبمجمة كالطبقة فب
اليت تعمل على شحذ اؼبهارات البصرية اؼبكانية سبيل إذل أف تكوف أكرب لدل الرجاؿ من 

 النساء
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 ب( األداء البدين

يف نظاـ التعليم األمريكي الذم يركز على الًتبية البدنية، يذكر أف ىناؾ 
ف كالفتيات. وبدث الفرؽ بسبب تأثَت التغَتات اؽبرمونية، كىي اختبلفات يف أداء الفتيا

 .العضبلت يبدأ األكالد يف الظهور بالعضبلت كتبدأ الفتيات يف التسمُت

 ج( مهارات الرياضيات كالعلـو

إجراء حبث حوؿ ََِٕ-ََِٓالتقييم الوطٍت األمريكي للتقدـ التعليمي يف 
ن الصف الثاين إذل الصف اغبادم عشر ، القدرات الرياضية كالعلمية لدل الطبلب م

كالنتائج ليست اختبلفات كبَتة يف اكتساب القيمة الرياضية كالعلمية. مت العثور على 
االختبلفات يف القدرات اػباصة ، كىي تفوؽ الطبلب الذكور يف اجملاؿ البصرم اؼبكاين.  

عن  دراسة استقصائية أخرل كشفت Gallup Youth America كما أجرت مؤسسة
اىتمامات الفتياف كالفتيات ذباه الرياضيات اليت احتلت الرياضيات اؼبرتبة األكذل ككاف 

 .٘ فقطِالفرؽ فيها حوارل 

 د( اؼبهارات اللفظية

لدل الفتياف كالفتيات أف  َُٕٗالبحث يف القدرات كاؼبهارات اللفظية يف عاـ 
الذكور. كيتجلى ذلك يف القدرة مقارنة بالطبلب  الطالبات لديهن مهارات لفظية أفضل

 .على قراءة ككتابة الطالبات أكثر بركزنا من الطبلب

 ىػ( مهارات العبلقة
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عن مشاركة النساء يبيل  ََِٕك  ََِْكشفت نتائج حبث ىايد عامي 
، بينما الرجاؿ أكثر قدرة على بنا كأحياننا يهيمن على احملادثةالتواصل إذل أف يكوف صع

 ْٗاغبوار .التواصل عن طريق 

 ك( التحصيل العلمي

يبيل اكتساب التحصيل التعليمي بُت اؼبتعلمُت من الذكور كاإلناث إذل أف يكوف 
تظهر الفرؽ. بناء على نتائج احملادثات مع العديد من اؼبعلمُت الذين يقوموف بالتدريس 

قدرة يف يف اؼبدرسة الثانوية ، مت الكشف عن أف الطالبات أكثر نشاطنا يف التعلم كال
يف عاـ  Halpern ربقيق ربصيل أعلى يف التعلم مقارنة بالرجاؿ. أظهرت نتائج حبث

يف اؼبدارس الثانوية يف أمريكا أف التحصيل التعليمي للطالبات كاف أعلى من  ََِٔ
الطبلب الذكور. الطالبات أكثر قدرة على الًتكيز على التعلم ، كإتاحة الوقت غبضور 

 ٓٗنشاط يف الفصل.دركس إضافية كاؼبشاركة ب

 ز( السلوؾ اإلهبايب

أيضنا أظهر ىاستينغز  ََِْاستنادنا إذل حبث كتبو أيزنربغ كموريس يف عاـ 
أف الطالبات لديهم شعور بالتعاطف أفضل من الطبلب  ََِٕكسوليفاف يف عاـ 

 الذكور.

 ح( العدكاف

الرجاؿ  أف الطبلب ََِٔأظهرت نتائج أحباث دكدج ككوم كليناـ يف عاـ 
كثر عدكانية من الطالبات. الفرؽ ىو أف العدكانية اعبسدية من قبل الطبلب ىي أكثر أ

 .كضوحا. على العكس، تربز النساء العدكانية اللفظية
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 ط( العاطفة كتنظيمها

 يبيل الطبلب الذكور يف بداية التحاقهم باؼبدارس االبتدائية إذل أف يكونوا أقل
مشاعر اغبزف كالكراىية لؤلصدقاء كالكراىية.  قادرة على إخفاء العواطف السلبية مثل

بينما سبيل الطالبات إذل كبح مشاعر االستياء أك الرفض، كبالتارل ذبنب السلوؾ الذم 
يؤذم أصدقائهم. بينما يف مرحلة اؼبراىقة، سبيل الطالبات إذل التعبَت عن مشاعرىن 

 مقارنة بالطبلب الذكور.

ف الرجاؿ وبصلوف على درجات أفضل من كفقا لكيم يف كتابو سبلفُت هبادؿ بأ .ّ
النساء يف الرياضيات، بينما العكس ىو امتحانات اللغة اإلقبليزية. وبصل األكالد أيضنا 
على درجات أعلى من النساء يف اختبارات اؼبعرفة العامة كاؼبنطق اؼبيكانيكي كالدكراف 

يف ذلك تقييمات ، دبا اء على درجات أعلى يف قياس اللغةالعقلي. بينما ربصل النس
 .القراءة كالكتابة

ات اغبسابية، ، أك القدر لنساء يف القدرات اللفظية العامةكليس ىناؾ فرؽ بُت الرجاؿ كا
 ٔٗ، أك امتداد الذاكرة .أك التفكَت اجملرد، أك تصور الفضاء

مشَتا إذل االختبلفات بُت الرجاؿ كالنساء يف بعض ىذه اعبوانب ، يشتبو يف أف 
 ية األكالد أطوؿ من البنات.القدرة اؼبكان
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجو - أ

ألف البيانات اليت ربتاجها  .اؼبدخل الكمي البحث يف ىذا الباحثة تستخدما
دخل البحث الذم اؼبىو  اؼبدخل الكميك  الباحثة بشكل األرقاـ ليس بشكل الكلمات.

كأما منهج  البحث  ٕٗ.عند ربليل اؼبادة العلمية  ةفيو اغبساب كاألرقاـ العددي يكوف
 عن البحث كىي، (Ex post facto) الواقع بعد ما طريقة الذم استخدمتو الباحثة ىو

 السببية األحباث من النوع ىذا تفسَت يبكن ٖٗ.البحث إجراء قبل حدثت اليت اؼبتغَتات
 Ex post)الواقع بعد ما طريقة مصطلح إذل يشَت البحث ىذا ٗٗ.مقارنة كدراسة اؼبقارنة

facto) اؼبستقل اؼبتغَت معاعبة أف إذل حبثي كأسلوب X سابقنا حدث قد بو التبلعب أك 
 اؼبتغَت على التأثَت إذل نظرت فقط أخرل، مرة العبلج إعطاء إذل الباحثة تاجرب ال حبيث
 .التابع

 هتنفيذ مت حيث. (X1) السياؽ التعلم مبوذج ىو اؼبستقل اؼبتغَت ،ىذ البحث يفك 
 ىو التابع اؼبتغَت بينما. الباحثة قبل من بو التبلعب يبكن ال حىت الطبلب على قبل من

 يبكن. التعلم لنموذج (Y2)كالطالبات  (Y1) لدل الطبلب اإلبداعي التفكَت على القدرة
 :التارل النحو على الواقع حبكم التصميم كصف
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  ٔ.ٖجدول  

 بين المتغيرات العالقة

 مهارة التفكير اإلبداعي نموذج التعلم
 )الطالبات ( Y1 (X)مبوذج التعليم كالتعلم السياقي 

Y2 )الطبلب( 

 
 متغيرات البحث - ب

 ةربليل االكبدار استخداـ للتنبؤ بتغَت أك نقصاف قيمة التغَت اؼبعتمد، إذا اؼبتغَت 
 ََُ.ىناؾ عبلقة كظيفية كأداة للتحليلكىكذا، بُت االرتباط كاالكبدار  .اؼبتقلب اؼبستقل

  َُُ.( اؼبتغَتة التابعةِ( اؼبتغَتة اؼبستقلة )ُفارؽ سوكردم اؼبتغَتات إذل قسمُت )
 من ىذا الرأم، يتكوف ىذا البحث على: 

 : مبوذج التعليم كالتعلم السياقي اؼبتغَتة اؼبستقلة .ُ
 : التفكَت اإلبداعي اؼبتغَتة التابعة .ِ

 على الصورة األتية :ىذا متغَت البحث نظر 

 اؼبتغَتة اؼبأثورة      اؼبتغَتة اؼبؤثرة 

 

 

 

 البحث متغيرات ٔ.ٖ صورة
                                                           

100
 Ibid. Hlm. 260 

101
 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), Hlm. 179. 

مبوذج التعليم كالتعلم 
السياقي

 للطبلب  التفكَت اإلبداعي
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 توعينمجتمع البحث و   -ج

صبيع التبلميذ لفصل الثامن باؼبدرسة  مىكانت فبثلة للمجتمع يف ىذا البحث 
ملت الباحثة لتعُت العينة الشرقية. كاستع جاكلاؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكوميو باتو 

 األفراد اؼبعيار على العينة الباحثة ذبمع التقنية، ىذه يف .Purposive sampling بأسلوب
 ِٓمن الطبلب ك ٕكلذلك تأخذ الباحثة  َُِ.اؼببلحطة يف مكاف البحث من للبحث

 من الطالبات.

   ٕ.ٖ الجدول

 ىيئة المجتمعة

 تلميذة تلميذ الفصل
 ٕ٘ ٚ الثاين )أ(
 ٕٖ اعبملة

 .َُِٗنوفمبَت  ُٖ شرقية، جاكلدبدرسة اؼبتواسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو  مصدر: كثيقة يف إدارة    

 ومصادرىا البيانات -د

 . البياناتُ

ىي البيانات يف ك  .البيانات الكمياتأما نوع البيانات من ىذا البحث يعٍت   
فرضية كاغبصوؿ على  االختبارىذ البحث يعمل كألف  َُّشكل األرقاـ اليت نوعى أرقاـ.

على  مبوذج التعليم كالتعلم السياقيأنبية بُت اؼبتغَتات اؼببحوثة، اليت تضم عن تأثَت 
الطبلب كالطالبات يف تعلم اللغة العربية يف فصل الثامن دبدرسة  اإلبداعي التفكَت

 شرقية. جاكلاؼبتواسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو 
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 . مصادر البياناتِ

 ك كانت البيانات ىف ىذا البحث ربتول من مصدرين نبا :

باؼبدرسة  الثامن صف من التبلميذيعٍت البيانات األكلية ك ىي البيانت اسسية   أ. 
 شرقية.ال جاكلتواسطة اإلسبلمية اغبكومية اؼب

ك كتب  ٬البيانات الثناكية ك ىي بيانات مساعدة ك ذبدىا من كتب اللغة العربية ب.
 كثيقة ك غَتىا.متنوعة ك 

 جمع البياناتأسلوب  -ه

 .االختباركانت أسلوب صبع البيانات الىت تستعمل يف ىذا البحث ىي اؼببلحظة ك 
 .العربية اللغة تعلم يف خرباء قبل من البحثمصادؽ  التحقق مت لقد

 االستبانة -ُ
ات كاغبقائق اؼبرتبطة أداة مبلئمة للحصوؿ على اؼبعلومات كالبيان االستبانةتعترب 

يف ىذا البحث  َُْكتقدـ بشكل عدد من األسئلة تطلب اإلجابة عنها. ،بواقع معُت
تأثَت مبوذج التعليم كالتعلم السياقي  البيانات عندللحصوؿ  االستبانةتستخدـ الباحثة 

 يف تعليم اللغة العربية على مهارة التفكَت اإلبداعي لدل طلبة.
بشكل عدد من اإلسئلة تطلب اإلجابة عن مبوذج  االستبانةكقدمت الباحثة 

مبوذج التعليم كالتعلم السياقي كمهارة التفكَت اإلبداعي لدل طلبة. كخطوات تصميم 
 َُٓكما التارل:  الدليل اإلستبياف

 ربليل ىدؼ اإلستبياف . أ
 ربويل السؤاؿ  . ب
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 كضع عدد من اإلسئلة اؼبتعلقة بكل موضوع. . ج
 َُٔاؼبراحل يف إعداد أدكات البحث عن اإلستبيانات فهي:

صياغة (بياف ىدؼ اإلستبياف يف ضوء ربديد موضوع الدراسة بشكل عاـ  )أ
 كبياف أىداؼ الدراسة. )اؼبشكلة

إعداد األءسئلة الفرعية اؼبتعلقة بالسؤاؿ الرئيس حبيث تتضمن ىدؼ االستبياف  )ب
 يف ضوء مضموف مشكلة البحث.

 غجراء اختبار ذبرييب مع االستبياف. )ج
تعديل االستبياف بناء على االقًتاحات إف كجدت، كبذلك يأخذ االستبياف  )د

 الصورة النهائية كيف صورتو ىذه مبيز ؿبتواه.
لنموذج التعليم كالتعلم السياقي. كىذا يهدؼ الباحثة اإلستبيانة استخدمت 

 ىذه هناية يف الباحثة وعلقت االستبانةؼبعرفة كيفية اؼبدرس يف تعليم اللغة العربية. ككاف بنود 
  .األطركحة

 االختبار -ِ

يعٍت بوضع ؾبموعة من األسئلة كالتمرينات أك غَتىا من  االختبارأسلوب 
االالت اؼبستخدمة لتقدير اؼبهارة كاؼبعلومات كاؼبستول العلمي كاؼبواىب لدل فرد أك فئة، 

( لتقييس بطريقة كمية ؾبموعة من اؼبثَتات )أسئلة شفوية أك كتابة أك ص وىك  ور أك رسـو
فهي من كسائل  َُٕرتبة للمفحوص. يعطى درجة أك قيمة أك االختبارك  ،ك كيفيةأ

ستخدمها الباحثة للكشف عن الفركؽ بُت األفراد كاعبماعات، كحباؽبا القياس اليت ت
  َُٖكاسع يشمل ـبتلف ميادين اغبياة كأغراضها.
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كتابيا باألسئلة اليت تتعلق دبهارة التفكَت اإلبداعي   االختباراستخدمت الباحثة 
 لدل طلبة يف الصف الثامن دبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية دباالنج.

 َُٗات فهي:االختبار اؼبراحل يف إعداد أدكات البحث عن 

 من أجلو. االختبارربديد اجملتمع الذم يضع الباحث  . أ
 ربديد مدل القدرة. . ب

 تستهم يف تلك القدرة ربليبل دقيقا.ربليل صبيع العوامل اليت  ج. 
 حبيث تعطي العوامل كلها. االختباراتقاف بنود  د. 
 احملافظة على نسبة مبلئمة إلسهاـ كل عامل ىذه القدرة. ق. 
 االعتناء بسياغة األسئلة، كالتأكيد من مستور صعوبتها بالنسبة للمفحوصُت. ك. 
 كضع حدكد زمنية لئلجابة. ز.

 دكدة.إجراء ذبربة ؿب ح.
 يف ضوء التطبيق يضع الباحث صيغة النهائية لبلختبار. ط. 

 تكييف مت. اإلبداعي للتفكَت (Torrance) تورانس اختبارالباحثة  تستخدماك 
 اإلبداعي للتفكَت (Torrance)تورانسالختبار  األصلي اؼبصدر من االختبار ىذه أداة

 .النتائج كدليل التوجيو دليل( ب التصويرم االختبار كتيب)

 اختبار فرعي، كىم: ّلو  اإلبداعي للتفكَت (Torrance) تورانس اختبار

 صورة البناء )ُ

 من طيلب. كالتفصيل األصالة عوامل عن الكشف الفرعي االختبار ىذا يريد
 .دقائق َُ الفرعي االختبار ؽبذا اؼبعاعبة مدة. هكحافز  اؼبنحٌت شكلب وا شيئاظبَت لالطلبة 

                                                           
(، َََِ)دمشق: اؼبطبعة العلمية، أساسية النظرية كفبارستو العلمية،  –رجاء كحيد دكيدم، البحث العلمي   َُٗ

ّْٓ-ّْٔ. 
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 الصورةاكتماؿ   )ِ

 كاألصالة كاؼبركنة السبلسة عوامل عن الكشف الفرعي االختبار ىذا يريد
 مربع كل يف يوجد حيث الشكل أشكاؿ َُ الفرعي االختبار ىذا يتضمن. كالتفصيل

 ؽبذا اؼبعاعبة مدة. لرسم للموضوع حافزا تصبح اػبطوط ىذه أشكاؿ. خط شكل
 .دقائق َُ الفرعي االختبار

 الدكائر  )ّ

 كاألصالة كاؼبركنة السبلسة عوامل عن الكشف الفرعي االختبار ىذا يريد
. حافز دبثابة اغبوافز فيها تصبح دائرة ٓٔ توجد الفرعي، االختبار ىذا يف. كالتفصيل

 .دقائق َُ الفرعي االختبار ؽبذا اؼبعاعبة مدة

 كدليل إرشادم دليل على كالشرح كاألصالة كاؼبركنة السبلسة جوانب تقييم يعتمد
 مراجعة ،ب التجرييب االختبار كتيب اإلبداعي، للتفكَت تورانس اختبارات تقييم

ُْٕٗ. 

 تقييم عبلمات من مزيج على اإلبداعي التفكَت أسئلة يف النقاط تسجيل يعتمد
 اإلبداعي التفكَت مهارات تقييم مباذج. (Wardani)لورداين  اإلبداعي التفكَت مهارات
 منح يتم. اإلبداعي التفكَت على الطبلب قدرات لتسجيل يستخدـ إجراء ىي الشامل

 قدرة ربقيقها مت درجة كل كتعكس. ْ ك ّ ك ِ ك ُ ك َ مستول النتيجة ىذه
 التفكَت على القدرة جوانب يف النظر خبلؿ من معينة ؼبشكلة االستجابة على الطبلب

 .التالية الصفحة يف اؼبوضحة (Wardani)لورداين  التسجيل معايَت تكييف مت. اإلبداعي
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 ٖ.ٖ الجدول

 التسجيل التفكير اإلبداعي معايير 

 الجوانب
 المقاسة

 المشاكل على الطالب ردود النتيجة

 .الصلة ذات غَت األفكار إعطاء أك اإلجابة عدـ َ السبلسة
 .اؼبشكلة للحل صلة ذات ليست فكرة إعطاء ُ 
 .خاطئ اغبل كلكن صلة ذات فكرة إعطاء ِ 
 اعبواب كلكن الصلة ذات كاحدة فكرة من أكثر إعطاء ّ 

 ـبطئا يزاؿ ال
 الصلة ذات كاغبل كاحدة فكرة من أكثر تقدًن ْ 

 ككاضح صحيح
 أك بطريقة إجابات تقدـ أك ذبيب ال َ اؼبركنة

 .خاطئ شيء كل كلكن أكثر
 إجابات إعطاء كلكن فقط كاحدة طريقة اإلجابات إعطاء ُ 

 .كاحد اػبطأ
 ك اغبساب عملية ، كاحدة بطريقة اإلجابات إعطاء ِ 

 .صحيحة النتيجة
 النتائج كلكن( متنوعة) طريقة من بأكثر اإلجابات أعط ّ 

 .اغبساب عملية يف خطأ كجود بسبب ما خطأ حدث
 العملية ،( متنوعة) طريقة من أكثر يف إجابات إعطاء ْ 

 صحيحة كالنتائج اغبسابات
 .خاطئة إجابات إعطاء أك الرد عدـ َ التفصيلية
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 .التفاصيل يف كليس اإلجابة يف خطأ ىناؾ كاف ُ 
 بتفصيل مصحوبنا كاف كلكنو اإلجابة يف خطأ حدث ِ 

 تفصيبل أقل تفصيلي
 بتفاصيل مصحوبنا كاف كلكنو اإلجابة يف خطأ حدث ّ 

 .مفصلة
 .كمفصلة صحيحة إجابات إعطاء ْ 

 خاطئة إجابات إعطاء أك الرد عدـ َ األصالة
 يفهم أف يبكن ال كلكن اػباصة بطريقتو إجابات إعطاء ُ 
 عملية إجراء مت ، اػباصة بطريقتهم إجابات إعطاء ِ 

 .تفعل دل كلكن موجهة اغبساب
 خطأ ىناؾ كلكن اػباصة بطريقتهم إجابات إعطاء ّ 

 .خاطئة النتائج فإف كبالتارل اغبساب عملية يف
 ك اغبساب كعملية ، اػباصة بطريقتهم إجابات إعطاء ْ 

 .صحيحة النتيجة
 

 أسلوب تحليل البيانات - و

كاف أسلوب ربليل  الطرؽ اؼبذكورة قبلها. ك بعد أف ذبمع الباحثة البيانات بوسطة
بالتحليل تكوف البيانات ذك معاف كثَتة. كيف ىذا  ،البيانات دكرا مهما يف البحث العلمي

 لة أك اؼبائية لتحليل البيانات.البحث تستخدـ الباحثة التحليل اإلحصائي الوصفي باؼبعد
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 أسلوب ربليل البيانات لبلستبانة -ُ
من أنشطة اؼبعلم الذم يبثل مبوذج التعليم كالتعلم السياقي.  ّْالحظت الباحثة 

 َُُىي: االستبانةتستخدـ ىذه اؼبقايس يف ؾباؿ اإلحصاءات. كالدرجة اؼبستخدمة يف 
 ٗ.ٖجدوال 

 االستبانةالدرجة 

 النتيجة الفئة
 ٓ دائما

 ْ يف كثَت من األحياف
 ّ اأحيان
 ِ أبدا
 ُ أبدغَت 

 

 ذل ىذه العملية تستخدـ الباحثة الرموز التارل:إكللحصوؿ 

 

 

 البياف:
P       نسبة مائوية = 

xi=      ∑ ؾبموعة القيمة احملصولة 
x =      ∑ ؾبموعة األسئلة ضرب على القيمة االعلى 
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𝑃 =
∑𝑥𝑖

∑𝑥
 ×  100% 
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رل دليل تفسَت البيانات من نتيجة التصدم كالتثبيت كما قرره كزير اكفيما ي
 ُُُالشئوكف الدينية اؼبعايَت كىي:

 ٘.ٖالجدول 
 دليل تفسير البيانات

 رقم النتيجة الفئة
 ُ ٔ،ٕٓ-ِّ دائما

 ِ ِ،ّٖ-ٔ،ٕٓ يف كثَت من األحياف
 ّ ٖ،َُٖ-ّ،ّٖ يف بعض األحياف

 ْ ْ،ُّْ-ٗ،َُٖ أبدا
 ٓ َُٔ-ٓ،ُّْ أبدغَت 

 (ِِْٗ: َُِِ، Eko Putro Widoyokoاؼبصدر: )
 أسلوب ربليل البيانات لبلختبار -2

اللغة العربية  ميالتعل يف اإلبداعي التفكَت مهارات تبارالخ البيانات معاعبة تسب
 :التارل النحو على

 .الطبلب عليها حصل عنصر لكل الصحيحة النقاط عدد احصاء (ُ
 النسبة القيمة صيغة. مئوية كقيمة عليها اغبصوؿ مت اليت النتيجة احصاء مت (ِ

 :يلي كما ىي اؼبطلوبة اؼبئوية
  =

 

  
   100% 

 اؼببلحظات:
Np :اؼبطلوبة اؼبئوية القيمة 

R :الطبلب عليها حصل اليت النتائج 
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Sm :السؤاؿ يف لبلختبار القصول النتيجة 
 زكجي عدد: ََُ

-َ من مقياس على قيمة إذل ربويلها مت اؼبئوية، النسبة قيمة على اغبصوؿ بعد (ّ
 :الصيغة باستخداـ ََُ

النتيجة =
نتيجة الطلبة

أعلى نتيجة االختبار
   100% 

 التالية:احصاء معادؿ قيمة الصف بالصيغة  (ْ
 =    

  

xمعدؿ نتيجة الصف : 

ΣXiعدد النتيجة كلو :  

nعدد الطلبة : 

 حساب اكبراؼ معيارم نتيجة الفصل باستخداـ الصيغة التالية: (ٓ

 = √
        

  1
 

 اؼببلحظة: 

sاالكبراؼ اؼبعيارم : 

x :الصف نتيجة معدؿ 

Xi :كلو النتيجة عدد 

n :الطلبة عدد 

الفرضية ىي إثبات  االختبارالفرضية يف كل دراسة ربتاج إذل اختبار. الغرض من  (ٔ
 كضعت. اختبار الفرضيات باستخداـ ربليل االكبدار كانت حقيقة الفرضية اليت
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إذا كاف  (Y) تنص على أف االكبدار مفيد لتنبؤ أك توقع اؼبتغَت التابع .بسيطة
يانات الذم تستخدمو الباحثة ؽبذا أسلوب ربليل البمعركؼ. (X)اؼبتغَت اؼبستقل

. SPSS 20يف  Regresi Sederhanaالبحث ىو أسلوب ربليل االكبدار بسيطة 
 مستقلة سببية عبلقة أك كظيفية عبلقة قائم ألنو البسيط االكبدار ربليل يبكن

(X )التابع اؼبتغَت يتعلق فيما  (Y.) 
 .االكبدار معادلة عن احبث - أ

 :الصيغة تستخدـ بسيطة اكبدار معادلة إلهباد
Y = a + bX 

Ŷ  اقرأ قبعة( =Y ( اؼبتغَتات اؼبعتمدة على اؼبوضوع )مهارة التفكَت
 اإلبداعي( ىي اؼبتوقعة.

X  متغَت مستقل )التعليم كمبوذج التعليم كالتعلم السياقي( كىو لديو قيمة =
 معينة للتنبؤ.

b  القيم االذباىية كمحددات للتنبؤات )التنبؤات( اليت تشَت إذل زيادة =
 .Y( للمتغَت -القيمة )+( أك تقليل القيمة )

a  قيمة سعر ثابت =Y  إذا كانتX = 0 
 

 =
          

           
 

 
 

a = 
      

 
 

 .ب. خطوات اإلجابة على االكبدار البسيط

 :الفرضية اؼبقدمة يف شكل اعبملة( ُ

مهم يف  ؽبا تأثَت إهبايب : مبوذج التعليم كمبوذج التعليم كالتعلم السياقيHaأ( 
 مهارة التفكَت اإلبداعي لدل الطالبات.
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Hoإهبابية كبَتة  ؽبا تأثَت : مبوذج التعليم كمبوذج التعليم كالتعلم السياقي ليس
 مهارة التفكَت اإلبداعي لدل الطالبات.يف 

مهم  ؽبا تأثَت إهبايب ذج التعليم كالتعلم السياقي: مبوذج التعليم كمبو Haب( 
 مهارة التفكَت اإلبداعي لدل الطبلب.يف 

Hoإهبابية كبَتة  ؽبا تأثَت : مبوذج التعليم كمبوذج التعليم كالتعلم السياقي ليس
 مهارة التفكَت اإلبداعي لدل الطبلب.يف 

 إحصائي شكل يف الفرضية( ِ
Ha: r ≠ 0  

Ho: r = 0 
 اإلحصاءات غبساب اؼبساعد جدكؿ ( تقدًنّ

 مع صيغة اؼبساعد اعبدكؿ من اإلحصاءات ( أدخلْ

 b الصيغة حساب( أ

 =
           

   2      
 

 aالصيغة  حساب( ب

 =
       

 
 

 ج( حساب معادلة االكبدار بسيطة
Y = a+bX 

  صنع معادلة االكبدارد( 

=  بالصيغة X وبسب اؼبتوسط( 1(
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=   بالصيغة Y متوسط احسب( 2)
   

 
 

=         :مع الصيغة (JKreg[a]) أكجد عدد مربعات االكبدار( 5
     

 
 

 بالصيغة التالية:[( JKreg[b|a)الًتبيعي ( البحث عن العدد االكبدارٔ

             =       
         

 
  

 بالصيغة التالية: [(R JKreg[a) ( البحث عن العدد البقايا الًتبعيٕ
R JKreg[a]) = JKreg[a] 

بالصيغة  [(RJKreg[b|a) االكبدار  اؼبربعات عدد ( البحث عن متوسطٗ
 التالية:

RJKreg[b|a] = JKreg[b|a] 

 بالصيغة التالية: (RJKres)اؼبتبقية  اؼبربعات عدد ( البحث عن متوسطَُ

        =
     

  2
 

 التالية: الصيغة مع األنبية ( اختبارُُ

        =
           

      
 

 :األنبية اختبار قواعد

 مردكد Ho، سيكوف Fhitung ≥Ftabelإذا كاف 

 مقبوؿ Ho، سيكوف Fhitung ≤ Ftabelإذا كاف 

   ـبتلف ( اختبارُِ

 SPSS.مساعدة بوسيلة   Independent Sample T testاستخدمت الباحثة 
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 =
 1   2

  √ 1             2 
 

   
              2  1  2   

 1    2  2 
 

 مرتفعة فئات يف الطبلب ذبميع يتم اإلبداعي التفكَت مهارات فئات لرؤية مث (ٕ
 :ٔ.ّ يف اعبدكؿ كما كمنخفضة كمتوسطة

 ٙ.ٖجدول 
 الطلبة لدى اإلبداعي التفكير مهارات فئات تصنيف

 الرقم نتيجة الفئة
 ُ ِٖ> منخفض
 ِ ِّ-ِٖ متوسط
 ّ ِّ< مرتفع

 

 ٚ.ٖالجدول 

 جدول منهجية البحث

المصادر  البيانات األسئلة البحث
 البيانات 

أسلوب جمع 
 البيانات

 اللغة تعلم تأثَت ما
باستخداـ  العربية

مبوذج التعليم كالتعلم 
على مهارة  السياقي
 اإلبداعي التفكَت

 لدل الطالبات؟

عملية التعلم  .ُ
باستخداـ مبوذج 
مبوذج التعليم كالتعلم 
السياقي لدل 

 الطالبات 
نتائج مهارة التفكَت  .ِ

 اؼببلحظة الطلبة
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اإلبداعي لدل  
 الطالبات

 
 
 

 االختبار
 الكتايب

 اللغة تعلم تأثَت ما
 باستخداـ العربية

مبوذج التعليم كالتعلم 
 مهارة على السياقي
 اإلبداعي التفكَت

 الطبلب؟ لدل

عملية التعلم  .ُ
باستخداـ مبوذج 
مبوذج التعليم كالتعلم 
السياقي لدل 

 الطبلب
رة التفكَت نتائج مها .ِ

اإلبداعي لدل 
 الطبلب

 الطلبة

 اختبلفات ىناؾ ىل
 مستول يف كبَتة

 التفكَت مهارات
 الطبلب بُت اإلبداعي

 خبلؿ من كالطالبات
مبوذج التعليم كالتعلم 

 ؟السياقي

تصنيف الفرؽ عملية التعلم 
 بُت الطبلب كالطالبات

 الطلبة

 



 
 

ُٕ 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 المشاركين من عامة صورة - أ

. النهاية اذل البداية من البحث مراحل تفاصيل عن البحث ىذ نتائج كتعرض
 يف الفرضية اختبار تقدًن سيتم بينما األكلية اؼبرحلة يف البيانات صبع طريقة شرح سيتم

 .النهائية اؼبرحلة

 رؤيتو يبكن كالذم اؼبستجيبُت جنس على البحث ىذ يف اؼبستجيبُت توزيع يعتمد
 :التارل اعبدكؿ يف

 ٔ.ٗ الجدول

 المشاركين خصائص

 % N الجنس الرقم
 % ُِٓ،ٖٕ ِٓ الطالبات ُ
 %ٕٖٓ،ُِ ٕ طبلبال ِ

 %ٓٓٔ ٕٖ الجملة
 باتو اغبكومية اإلسبلمية اؼبتوسطة اؼبدرسة يف االستبانة :المصدر
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  Program Chart Microsoft Word ٕٓٔٓ :المصدر  

حسب النوع المشاركون البياني الرسمٔ.ٗ صورةال  

 اعبنسُت بُت قبل من العينة خصائص على ُ.ْ الرقم يف كالسورة عبدكؿ كفقا
٘ ُِٓ.ٖٕ بنسبة شخصنا ِٓ اإلناث من الطالبات عدد أف مبلحظة يبكن أعبله،

 ٘.ٕٖٓ.ُِ بنسبة أك أشخاص ٕ عددىم الطبلب عدد من أكثر العدد ىذا

 البحث المتغير وصف - ب

 اعبدكؿ يف البحث متغَت لكلالبيانات  نتائج الباحثة سجلت البيانات، ربليل يف
 يف الطلبة لدل اإلبداعي كالتفكَت السياقي كالتعلم التعليم مبوذج تنفيذ كيفية ؼبعرفة

 :يلي كما اؼبتغَتات بيانات نتيجة ؾبموع. أكال باتو اغبكومية اإلسبلمية اؼبتوسطة اؼبدرسة

نتائج االستبيانة تنفيذ نموذج التعليم والتعلم السياقي في المدرسة  .ٔ
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو

 يف لطلبة السياقي كالتعلم التعليم مبوذج حوؿ اإلسبتانة الباحثة انتشرت لقد
 :ةالتالي البيانات النتائج على الباحثة كحصلت ،jالثامن  صفٌ 

 

 

21,875% 

78,125% 

 الجنس

Laki-laki

Perempuan
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  ٕ.ٗجدول 

 على تنفيذ نموذج التعليم والتعلم السياقي االستبانة
Statistics 

CTL   
N Valid 32 

Missing 0 
Mean 140.3750 
Std. Error of Mean 2.45801 
Median 142.0000 
Mode 115.00

a
 

Std. Deviation 13.90463 
Variance 193.339 
Skewness -.392 
Std. Error of Skewness .414 
Kurtosis -.319 
Std. Error of Kurtosis .809 
Range 52.00 
Minimum 113.00 
Maximum 165.00 
Sum 4492.00 

a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 

 SPSS  20 المصدر: 

لى متوسط ع مبوذج التعليم كالتعلم السياقي حصلالسابق استنادا إذل اعبدكؿ 
 قباحنسبة ت قعك  الفئات التالية يف  مفصل. ك َٔ.ِٕاإلبداعي يف  كالتفكَت ُٔ.َُْ

اؼبتوسطة اإلسبلمية  ةدرسباؼب السياقي التعلمك  التعليم مبوذج العربية يف تنفيذاللغة  اؼبدرس
-ٓ،ُّْيف فئة دائما أك جيدة جدا ألنو يف الفًتة  ُٔ.َُْدبعدؿ  اغبكومية باتو

َُٔ. 
 ٖ.ٗجدول 

 درجة تنفيذ نموذج التعليم والتلم السياقي
Mean المئوية قيمة التفسير 

َُْ،ُٔ َ،ِْْٖ ِٖ،ْْ% 
  Microsoft excel ََُِاؼبصدر:
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على  تعلى أف تنفيذ مبوجذ التعليم كالتعلم السياقي حصل ّ.ْيدؿ جدكؿ 
أف يستخدـ ىذا النموذـ يف  كىي يف درجة جيد جدا. فلذلك يبكن %ْْ،ِٖنتيجة 

كىذه نتيجة معدؿ إلجابات الطلبة حوؿ   تعليم اللغة العربية بالتصحيح قليل جدا.
 يف اؼببلحق. تنفيذ مبوذج التعليم كالتعلم السياقي

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية  لمهارة التفكير االبداعي االختبارنتائج  . ِ
 الحكومية باتو

 مؤشرات يف مهارة التفكَت االبداعي على نتيجة تالية: ٔحصلت الباحثة من 

 ٗ.ٗجدول 

 بداعيلمهارة التفكير اإل االختباردرجة 
Mean المئوية قيمة التفسير 

ِٔ،ُّّٓ َ،ِٕٓٓ ٓٓ،ِٕ% 
 َُ.ِ  Microsoft Excel المصدر:

طلبة كقع يف اليدٌؿ على أف مهارة التفكَت لدل  ٓ.ْمن البيانات يف جدكؿ 
طلبة باؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية الدرجة ناقص. دل تكن مهارة التفكَت االبداعي لدل 

 باتو جيد. 

 حصلت الباحثة البيانات عن مهارة التفكَت االبداعي لدل الطالبات كما يلي:

 ٘.ٗالجدول 

 المدارس في اختبارات التفكير اإلبداعي الطالباتتوزيع أجوبة 

 المؤشرات  اجابة الطالبات األسئلة النمرة
ٗ ٖ ٕ ٔ ٓ 
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 المؤشرات  اجابة الطالبات األسئلة النمرة
ٗ ٖ ٕ ٔ ٓ 

اًت الَّىًت ايذٍكيٍر   .ُ ًلمى الكى
اًؿ تػىتػىعىلَّقي  بًأىٍعمى
  !اليػىٍوًمًية  

 السبلسة َ َ َ ُ ِْ

 دً دى عى  رى بػى كٍ أى  بٍ تي كٍ اي   .ِ
 اتً مى لً الكى  نى مً  ني كٍ فبيٍ 
 ؼو رٍ ي حًبى هً تى نٍ  تػى يًت الَّ 

 )ـ(. 

 السبلسة َ َ َ َ ِٓ

 ةى دى يٍ اؼبفً  ةى لى مٍ اعبي ًاٍجعىٍل   .ّ
أي باغبيريٍكًؼ اآلتيًة  تػيٍبدى

 : أىكَّؽًبىايف 
 ؿ، أ، ؾ. . أ

 السبلسة ُٕ ْ ِ َ ِ

 السبلسة ُٔ ٕ ِ َ َ ف، ؼ، ؼ. . ب
 رٍ كي اذٍ   مثيَّ  رٍ ك  فى   .ْ

ذم الَّ  اءى يى شٍ األى  اءى ظٍبى اى 
 : افً تى فى صً  افً ذى ىى  وي لى 

(، له يٍ )صبىً  . أ
 (.عه يٍ سً )كى كى 

 السبلسة َ َ ُ ُ ِّ
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 المؤشرات  اجابة الطالبات األسئلة النمرة
ٗ ٖ ٕ ٔ ٓ 

(،  . ب )أىبٍػيىضه
.) )نىًظٍيفه  كى

 السبلسة ُ َ ُ ّ َِ

 لَّ كي   بٍ تي كٍ اي   .ٓ
 تً االى مى عٍ تً سٍ االً 
 ري ك  فى  تػي يًت الَّ  ةً يى بً رٍ الغى 
  نى مً  ةي ادى فى تً سٍ ا االً هًبى 

 ةً رى وٍ  السي يف  افً اؼبكى 
 . ةً يى الً التى 

 ميداف . أ

 اؼبركنة َ َ ٔ ٕ ُِ
 األصالة ِِ َ ِ َ ُ

 اؼبركنة َ َ ِ ُ ِِ فصل . ب
 األصالة ُٕ ْ ّ َ ُ

 كى نَّ أى  ضى رى تػى فػٍ اً  دٍ قى لى   .ٔ
ا اذى مى  فٍ ذى . إً به يٍ بً طى 
اذىا لي عى فٍ تػى سى   ؟ كىًلمى

ُ ِ ٖ ُ
َ 

 اؼبركنة ْ

 الفصالة ُٕ ٓ ِ َ ُ  .ٕ

 
 ٕ ٖٓ،ِ السالسة

 ٔ ِٓ،ّ نةو مر ال
 ٗ ّٖ،َ األصالة
 ٖ ْٓ،َ الفصالة
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حصلت أعلى نتيج معدؿ ؼبهارة التفكَت اإلبداعي ىي ؼبؤشر  ٔ.ْمن اعبدكؿ 
. فهذا يدؿ على كفاءة الطالبات يف رؤية األشياء يف تفعل ِٓ،ّاؼبركنة على تقدير 

 السبلسة، ظهرت أكثر من اجابة الطالبات ؼبؤشر السبلسةاألشياء اؼبعُت فقط. كؼبؤشر 
رة التفكَت األبداعي لدل . يأشر ىذه البيانات أف مهاْعلى درجة  ٓ.ْيف جدكؿ 

جيد. إاٌل يف أسئلة الثالثة، أخطأت أكثر من الطالبات يف  السبلسةالطالبات يف مؤشر 
اجابة ىذا السؤاؿ. فهذا يدٌؿ على أف دل تقدر الطالبات اؼبتوسطة باؼبدرسة اؼبتوسطة 

على  اإلسبلمية اغبكومية باتو يف التعبَت عن األفكار. كؼبؤشر األصالة كالفصالة يدؿ
كىذا يدؿ أف  ّٖ،َتقدير صغَت جدا. حصلت نتيجة معدؿ ؼبؤشر األصالة يف درجة 

الطالبات دل تقدر على التفكَت األشياء الذم دل تفكر باالخرين. ككذلك ؼبؤشر الفصالة، 
ؼبؤشر الفصالة جيد، ألف حصلت نتيجة معدؿ  ٔ.ْدل يدؿ نتيجة الطالبات يف جدكؿ 

 ،فكرهتن تطويرلى أف الطالبات دل تكتفى يف فهذا يؤشر ع ْٓ،َعلى تقدير 
 .اؼبختلفة اآلثار يف كالنظر كتوضيحها،

 حصلت الباحثة البيانات عن مهارة التفكَت االبداعي لدل الطبلب كما يلي:
 

 ٙ.ٗجدول 
 بنتيجة مهارة التفكير االبداعي لدى الطال

 المؤشرات اجابة الطالبات األسئلة النمرة
ٗ ٖ ٕ ٔ ٓ 

اًت الَّىًت   .ُ ًلمى ايذٍكيٍر الكى
اًؿ  تػىتػىعىلَّقي بًأىٍعمى

  !اليػىٍوًمًية  

 السبلسة َ َ َ َ ٕ

 السبلسة َ َ َ َ ٕ دً دى عى  رى بػى كٍ أى  بٍ تي كٍ اي   .ِ
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 اتً مى لً الكى  نى مً  ني كٍ فبيٍ 
 ؼو رٍ ي حًبى هً تى نٍ  تػى يًت الَّ 

 )ـ(. 
 ةى دى يٍ اؼبفً  ةى لى مٍ اعبي ًاٍجعىٍل   .ّ

أي باغبيريٍكًؼ اآلتيًة  تػيٍبدى
 : يف أىكَّؽًبىا

 ؿ، أ، ؾ. . أ

 السبلسة ٔ َ َ َ ُ

 السبلسة ٓ ِ َ َ َ ؼ، ؼ.ف،  . ب
 رٍ كي اذٍ   مثيَّ  رٍ ك  فى   .ْ

ذم الَّ  اءى يى شٍ األى  اءى ظٍبى اى 
 : افً تى فى صً  افً ذى ىى  وي لى 
ٍيله(،  . أ )صبًى

)كىًسٍيعه(.  كى

 السبلسة َ ُ َ َ ٔ

(،  . ب )أىبٍػيىضه
.) )نىًظٍيفه  كى

 السبلسة َ َ ِ َ ٓ

 لَّ كي   بٍ تي كٍ اي   .ٓ
 تً االى مى عٍ تً سٍ االً 
 ري ك  فى  تػي يًت الَّ  ةً يى بً رٍ الغى 
 ةي ادى فى تً سٍ ا االً هًبى 

 اؼبركنة ُ ُ ُ ُ ّ
 األصالة ٔ َ ُ َ َ
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 يف  افً اؼبكى   نى مً 
 . ةً يى الً التى  ةً رى وٍ السي 

 ميداف . أ
 اؼبركنة ُ َ ُ ِ ّ فصل . ب

 األصالة ْ ُ َ ُ ُ
 كى نَّ أى  ضى رى تػى فػٍ اً  دٍ قى لى  .ٔ

ا اذى مى  فٍ ذى . إً به يٍ بً طى 
اذىا لي عى فٍ تػى سى   ؟ كىًلمى

 اؼبركنة ُ ُ ّ ُ ُ
 الفصالة ّ َ َ ُ ّ

 مايكركسوفت اكسلالفصالة اؼبصدر: 

 

 ٕ ٜ٘،ٕ السالسة
 ٔ ٔٚ،ٕ المرونة
 ٗ ٔٚ،ٓ األصالة
 ٖ ٗٔ،ٕ الفصالة

. ِحصلت نتيج معدؿ ؼبهارة التفكَت اإلبداعي ىي ؼبؤشر ٕ.ْ من اعبدكؿ 
فهذا يدؿ على كفاءة الطبلب يف مهارة التفكَت اإلبداعي جيد. إاٌل يف مؤشر األصالة دل 
وبصل على نتيجة جيدة. كىذا يدؿ على أف الطالبات دل تقدر على التفكَت األشياء اليت 

  دل تفكر باالخرين.

  بياناتال تحليل   -ج

 ػببَتين البحث أدكات صبلحية ؼبدل اختبارنا الباحثة أجرئت البحث، إجراء قبل
 الستخدامها مناسبة العبارات أم ؼبعرفة اعبهاز ىذا ذبربة إجراء مت. العربية اؼبواضيع يف
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 صبلحية ربليل استخدمت كقد منها، التخلص أك مراجعتها هبب كأيها حبثية كأدكات
 تحليلل اختباركقد أجرأت الباحثة  .ِِ SPSS تطبيق إصدار دبساعدة البحث أداة ىذه

 اغبياة كاختبار اػبطية، اختبار: كىو أكالن، مسبقنا اختبارنا الباحثةأجرأت  البيانات،
 أف الباحثة عرفت ،ِِ spss يف البيانات ربليل نتيجة كمن .التجانس كاختبار الطبيعية

 ىذا يف (Y) اإلبداعي كالتفكَت (X) السياقي كالتعلم التعليم مبوذج بُت خطية عبلقة كجود
 اإلبداعي التفكَت اختبارات لنتائج البياناتك  ،طبيعي بشكل البيانات توزع، ك البحث
ككضعت الباحثة ىذه النتائج اغبساب كٌل فيا  .متجانس ىو الثامن الصف لطبلب

 اؼببلحق.

 اللغة تعليم يف السياقي كالتعلم التعليم مبوذج تأثَت(  ُ) على الفصل ىذا وبتول
 كالتعلم التعليم مبوذج تأثَت( ِ. )الطالبات لدل اإلبداعي التفكَت مهارة على العربية

( ّ. )الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت مهارة على العربية اللغة تعليم يف السياقي
 مبوذج خبلؿ من كالطبلب الطالبات بُت اإلبداعي التفكَت مهارة مستول يف اإلختبلفات

 .السياقي كالتعلم التعليم

نموذج التعليم والتعلم السياقي على مهارة التفكير اإلبداعي تأثير المبحث األول: 
 لدى الطالبات

 اإلبداعي التفكَتمهارة  علىالتعليم كالتعلم السياقي  مبوذج متغَتات تأثَت ؼبعرفة
 رؤية يبكن. ِِ SPSSمع البسيط االكبدار طريق عن ربليلو يتم تأثَتىا، كمدل للطالبات

 :التارل اعبدكؿ يف البسيط االكبدار نتائج
 ٚ.ٗ جدول

 البسيط االنحدار نتائج
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.009 6.484  .927 .364 
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CTL .149 .046 .564 3.272 .003 

a. Dependent Variable: Creative Thinking Siswa Perempuan 

 ُْٗ.َ قدره على اكبدار معامل على اغبصوؿ مت أعبله اعبدكؿ على بناء
 يعٍت كىذا .y = ٔ.ََٗ + َ.ُْٗ Xُ االكبدار معادلة شكل مث. ََٗ.ٔ كثابت

 اإلبداعي التفكَت فإف كاحدة، نقطة دبقدار السياقي التعلمك  التعليم مبوذج زاد إذا أنو
 <ِِٕ.ّ اغبساب تاء قيمة على اغبصوؿ مت بينما. ِٔٔ.َ دبقدار سيزداد للطالبات

 التفكَت على يؤثر السياقي التعلمالتعليم ك   مبوذج أف يعٍت َٖٔٔٔ.ِ اعبدكؿتاء 
 :التارل اعبدكؿ يف التأثَت رؤية يبكن. للطالبات اإلبداعي

 ٛ.ٗجدول 
 ANOVAتحليل اختبار 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 109.464 1 109.464 10.705 .003
b
 

Residual 235.176 23 10.225   

Total 344.640 24    

a. Dependent Variable: Creative Thinking perempuan 

b. Predictors: (Constant), ctl perempuan 

 للطالبات اإلبداعي التفكَت على السياقي التعلمك  التعليم مبوذج تأثَت رؤية يبكن
 :التارل اعبدكؿ يف

 ٜ.ٗجدول 
 للطالبات اإلبداعي التفكير على السياقي والتعلم التعليم نموذج تأثير

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .564
a
 .318 .288 3.19766 

a. Predictors: (Constant), CTL 

 البالغة االرتباط مؤشرات أك R اؼبربعة القيمة تعٍت أعبله، تيجةالن إذل استنادنا
 للطالبات اإلبداعي التفكَت على يؤثر السياقي التعلمك  التعليم مبوذج متغَت أف ،ُّٖ.َ

 .أخرل بعوامل يتأثر٘ ِ.ٖٔ كالباقي٘ ٖ.ُّ بنسبة



   ِٖ 
 

 

نموذج التعليم والتعلم السياقي في تعليم اللغة العربية على  تأثيرالمبحث الثاني: 
 مهارة التفكير اإلبداعي لدى الطالب

 اإلبداعي التفكَت علىالتعليم كالتعلم السياقي  مبوذج متغَتات تأثَت ؼبعرفة
 جزئي اختبار خبلؿ من أك البسيط االكبدار طريق عن ربليلو يتم تأثَتىا، كمدل بلبللط

 :التارل اعبدكؿ يف البسيط االكبدار نتائج رؤية يبكن. ِِ SPSS مع( t اختبار)
 ٓٔ.ٗ جدول

 البسيط االنحدار نتائج رؤية
Coefficients

a
 

  Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 56.541 15.154  3.731 .014 

CTL -.221 .112 -.660 -1.965 .107 

A. Dependent Variable: Creative Thinking Lk2 

 كثابت ُِِ.َ- اكبدار معامل على اغبصوؿ مت أعبله اعبدكؿ على بناء
 زاد إذا أنو يعٍت كىذا. y= 56,541+(-0,221) ىو االكبدار معادلة شكل مث. ُْٓ.ٔٓ

 للطبلب اإلبداعي التفكَت فإف كاحدة، كحدة دبقدارالتعليم كالتعلم السياقي  مبوذج
 دبقدار التعليم كالتعلم السياقي مبوذج ارتفع إذا أنو يعٍت كىذا. ُِِ.َ بنسبة سينخفض

 أف حُت يف. ُِِ.َ دبقدار للطبلب اإلبداعي التفكَت ينخفض فسوؼ ، ُِِ.َ
 مبوذج أف تعٍت َٖٕٓٓ.ِ> ٓٔٗ.ُ- عليها اغبصوؿ مت اليتتاء اغبساب ال قيمة

 قيمة ألف الذكور للطبلب اإلبداعي التفكَت على تأثَت لو ليسالتعليم كالتعلم السياقي 
 .دكؿالتاء اعب من أصغر التاء اغبساب

 ٔٔ.ٗجدول 
 ANOVAتحليل اختبار 
ANOVA

a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 41.343 1 41.343 3.863 .107
b
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Residual 53.514 5 10.703   

Total 94.857 6    

a. Dependent Variable: Creative Thinking Lk2 

b. Predictors: (Constant), CTL 

 لدى الطالبات والطالبالتفكير اإلبداعي  في االختالفات الهامةالمبحث الثالث: 
 باستخدام نموذج التعليم والتعلم السياقي

 التعليم كالتعلم السياقي غلى مهارة مبوذج متغَتات بُت الكبَتة الفركؽ ؼبعرفة
  اؼبختلف االختبار الباحثث تاستخدم كالطالبات، الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت

Independent Sample T-Test  عمSPSS ِِ .التارل اعبدكؿ يفها كما كنتائج: 
 ٕٔ.ٗجدول 

 Independent Sample T-Test  مختلف االختبار نتائج
Group Statistics 

 Jenis Kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Creative Thinking Perempuan 25 27.120 3.7895 .7579 

laki laki 7 26.857 3.9761 1.5028 

 
من عرؼ  Group statistics  "اجملموعةإحصائيات " استنادا إذل جدكؿ اإلخراج

. أشخاص ٕ للرجاؿك شخصا،  ِٓالبيانات من نتائج التفكَت اإلبداعي الطالبات ىو 
 للرجاؿك  ،َُِ،ِٕ ىي اؼبرأة لدل اإلبداعي للتفكَت اؼبتوسطة أك اؼبتوسطة القيمة

 ال توجد ىناؾ أف الوصفية اإلحصائيات يف ت الباحثةستنتجا كىكذا. ٕٖٓ،ِٔ
 إلثبات ذلك بعد. كالطالبات الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت متوسط يف اختبلفات

 .التارل نتيجة االختبار التاء كما تفسَتل الضركرم من الفرؽ، أنبية مدل
 ٖٔ.ٗ جداول

 التاء إخراج اختبار
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Creative Thinking Equal 
variances 
assumed 

.019 .891 .161 30 .873 .2629 1.6367 -3.0798 3.6055 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  .156 9.290 .879 .2629 1.6831 -3.5266 4.0523 

 
< ُٖٗ.َ ىو التباين لتساكم Levenes اختبار. سيج أعبله، اإلخراج على بناء

 أك متجانس كالرجاؿ للنساء اإلبداعي التفكَت بُت البيانات تباين أف يعٍت فبا ، َٓ.َ
 للعينة اؼبستقل Independent Sample T-Test إخراج جدكؿ تفسَت فإف لذا. متماثل
 ."اؼبفًتضة اؼبتساكية التفاكتات" جدكؿ يف الواردة القيم إذل يستند أعبله اؼبستقلة

 يف" Independent Sample T-Test من مستقلة عينة" إخراج جدكؿ إذل استنادنا
 كأساس مث ، َٓ.َ< ّٕٖ.َ لغب (Sig. 2 tailed) ،"اؼبفًتضة اؼبتساكية الفركؽ" قسم

 H0 أف استنتاج يبكن للعينة، اؼبستقل Independent Sample T-Test يف القرار الزباذ
 التفكَت متوسط بُت كبَت فرؽ يوجد ال أنو االستنتاج يبكن كىكذا. ضو رفم Ha ك مقبوؿ

 .كالطالبات الطبلب لدل اإلبداعي



 
 

ٖٓ 

 الفصل الخامس

 المناقشة

تأثير نموذج التعليم والتعلم السياقي في تعليم اللغة العربية على مهارة التفكير  .ٔ
 لدى الطالبات اإلبداعي

 مراجعةعلى  ةالباحث تحاكل. البحث كنتائج نظريةوبتوم ىذا الفصل حبث عن 
 للتفكَت كأساس استخدامها مت اليت النظريات مع البحث كنتائج لبياناتعرض ا نتائج

 .البحث عملية يف عليها اغبصوؿ مت اليت البيانات صبيع يف

كالتعلم  ميالتعل مبوذج تأثَت ىناؾ أف الواضح من البيانات، ربليل نتائج من
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية  يف للطالبات اإلبداعي التفكَت مهارة على السياقي

 اعبدكؿالتاء < ِِٕ.ّ عليها اغبصوؿ مت اليت التاء غبساب أنبية قيمة مع باتو
 مهارة  على تأثَت لوكالتعلم السياقي  ميالتعل مبوذج أف النتائج ىذه تر اشا. َٖٔٔٔ.ِ

 أفضل السياقي وبمل إذل كالتعلم ميالتعل مبوذج أفضلكأٌف . للطالبات اإلبداعي التفكَت
 .الطالبات لدل اإلبداعي التفكَتمهارة 

 اإلبداعي التفكَت مهارة تطوير على اؼبعلم قدر التعلم، ربليل نتائج على بناءن 
 حوؿاؼبتعددة  اإلجابات إعطاء على اتبالالط اؼبعلم عشجٌ  عاـ، بشكل. اتبالطال لدل

 يوجو بل فحسب، االسًتاتيجية بتطبيق اؼبعلم يقـو ال اغبالة ىذه يف كلكن ما، مشكلة
 من عليها اغبصوؿ يتمـبتلفة اليت  بديلة إجابات عن البحث يف اتبالطال عقلية أيضنا
ال تظهر  جيد، بشكل التطوير عمليةمت  الرغم على أنو يعٍت ىذا. ـبتلفة التفكَت نتائج

 للنتائج كفقا نفسو الوقت كيف .على نصف النتيجة القدرات شكل يف النهائية النتائج
 الشيء ىذا. األكالد من أسرع سنوات ثبلث يتطور تمتوسط الفتيات أف البحث يظهر
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 األكالد من نضجا أكثر تبدك للفتيات اليومي الواقع يف األحياف من كثَت يف هبعلها فبا
 ُُِ.العمر نفس يف

ا ىذ يف اإلبداعي للتفكَت اتمؤشر  كلل متوسط قيمة يف ختبلفاتالا تكجد
 عواملسول مبوذج التعليم كالتعلم السياقي كىو  لخر ىذا بعوامل اكسبب  .البحث
 (Piaw) فياك مع ىذا يتماشى. الطبلب من بالنفس ثقة أفضل لديهن الطالبات. اعبنس

 التأثَت يف اختبلفات كىناؾ لبةللط اإلبداعي التفكَت على اعبنس تأثَت على تنص اليت
 ُُّ.مؤشر كل على

. اإلبداعي التفكَت من مؤشر كل على عبلقة لو كالتعلم السياقي ميالتعل مبوذج
 ْ على وبتوم اإلبداعي التفكَت أف على ينص الذم Jamarisصباريز  لرأم كفقنا

 ُُْ.كالتفصيل كاألصالة كاؼبركنة السبلسة كىي مؤشرات،

التعليم كالتعلم  بُت عبلقةال كجود ،البحث ىذه يف. السبلسة ىو األكؿ اؼبؤشر
 التعليم كالتعلم السياقي عندما حيث كبالتحديد السبلسة التفكَت مهاراتالسياقي على 

 بشكل يتعلموف سوؼ الطبلب بأف التفكَت تطوير يعٍت مشكلة بناء إذل اؼبعلم يدعو
 وبفز ككذلك.  اعبديدة كمهاراهتم معارفهم كبناء دبفردىم العمل خبلؿ من معٌت أكثر
 ىذا خبلؿ من. عنها كاإلجابة األسئلة طرح يف نشطاء يكونوا أف على ةبالطل اؼبعلم
 كبالتحديد ،ةبالطل لدل السبلسة التفكَت مهارات ربقيق سيتم السياقي، كالتعلم ميالتعل

 كإثارة األسئلة، طرح يف كنشطُت األسئلة، على اإلجابة يف نشطُت ةبالطل يكوف حيث
 دبتوسط الثانية اؼبرتبة يف السبلسة. البيئة مع اؼبواد بناء على كالقدرة األفكار، من العديد

 من فبكن عدد أكرب يف التفكَت من اتبالطال سبكن اؼبؤشر، ىذا يف. ٖٓ.ِ قيمة
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 كيبكن ميم، ؼحبر  تنتهي اليت الكلمات ذكر كيبكنهن اليومية باألنشطة اؼبتعلقة الكلمات
 جانب ؾبرد إنو. أيضنا مسبقنا ؿبددتُت خاصيتُت ذات كائنات على العثور اتبللطال

 ترتيب اتبالطال ستطيعت ال اعبانب، ىذا يف. كلمات ثبلث من تتكوف صبل إلعداد
 .كميلة ةصبل يف اؼبتاحة الثبلث الكلمات

 السياقي التعلمك  التعليم مبوذج عن كجود تأثَت السابقة الدراسات نتائج ىذا دعم
 الطلبة على Mantung مانتونج أجراه الذم البحث مثل. للطالبات اإلبداعي التفكَت على

 مت أف بعد( اعبنوبية Konaweباؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية كوناكم ) الثامن الصف
 اإلبداعي التفكَت قدرات ربسنت السياقي، باستخداـ مبوذج التعليم كالتعلم تدريسهم

 ميتعل يف واستخداممبوذج التعليم كالتعلم السياقي يبكن  يدٌؿ أفٌ  ىذا ُُٓ.ةبالطل لدل
 .أيضنا العربية اللغة

 مع السياقي كالتعلم ميالتعل مبوذج بُت العبلقة فإف لذا،. اؼبركنة ىو الثاين اؼبؤشر
 من( استفسار) على العثور إذل الطبلب اؼبعلم يدعو حيث اؼبركنة التفكَت مهارات
 عمليات خبلؿ من كاالكتشاؼ البحث على تقـو التعلم عملية أف يعٍت فبا مشكلة،
مبوذج  توصي حيث تعليمي، ؾبتمع إنشاء على القدرة إذل باإلضافة. اؼبنهجي التفكَت

. اآلخرين مع التعاكف خبلؿ من التعلم نتائج على باغبصوؿ التعليم كالتعلم السياقي
 التعلمك  مبوذج التعليم استخداـ أف على تنص اليت الضمَت دراسة مع ىذا يتماشى
 تفكَت قيم إذل كيؤدم الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت مهارات على يؤثر السياقي
 ُُٔ.التقليدم التعلم من أعلى إبداعي
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 اإلبداعي األطفاؿ تفكَت تشكيل يف شيوعنا األكثر اؼبؤشر ىو اؼبركنة مؤشر عتربا
 يف الطبلب إجابات خبلؿ من ذلك كيتجلى. البحث ىذه يف األنثوم اعبنس حوؿ

 اإلجابات من متنوعة ؾبموعة إنتاج من الطبلب يتمكن حيث اإلبداعي التفكَت اختبار
 كمكاف اجملاؿ استخداـ على الطبلب هبيب اؼبثاؿ، سبيل على اؼبكاف، فائدة من

 إذل يشَت الذم اؼبركنة جانب مؤشرات يليب اؼبوضوع فإف كبالتارل. اؼبوسيقية للحفبلت
 يف أخرل إذل طريقة من اإلقباز طريقة تغيَت طريق عن إجابات تقدًن على الطبلب قدرة

 القدرة ىي اؼبركنةأٌف  رؼيعٌ  الذم عزيز يف تورانس رأم مع يتفق كىذا. لؤلكامر االستجابة
 القدرة اؼبركنة ىيأٌف  Puspita فوسفيتاك  ليلي رأم مع سباشيا ُُٕ.متنوعة أفكار إنتاج على
 منحك مت كإذا. اؼبشكلة أك القصة أك للصورة التفسَتات من متنوعة ؾبموعة تقدًن على

 على قادرة كتكوف غبلها اؼبختلفة الطرؽ من متنوعة ؾبموعة يف عادةن  فكر مشكلة،
 ُُٖ.ـبتلفة( فئات) ألقساـ كفقنا األشياء تصنيف

 من التعلم لعمليةقٌدر مبوذج التعليم كالتعلم السياقي على تقدًن مبوذج ىادؼ ك 
 األصالة جوانبمن  طالب كل وباكيو أف يبكن كمثاؿ ما شيء توضيح خبلؿ

 يستجيب كسوؼ الفصل، أماـ اؼبناقشة نتائج نقل على قادرة ىنا النمذجة .كتفصيل
 مهارات بُت العبلقة. اعبديدة أفكارىم عن كيعرٌبكف مباشر غَت بشكل اآلخركف الطبلب
 نتائج يف للتفكَت الطبلب اؼبعلم ييدعو ىو السياقي كالتعلم ليمالت مع التفصيلية التفكَت
 أفكار كتطوير األصدقاء، من اؼبختلفة لآلراء االستجابة على قادركف كالطبلب التعلم،

 حبث مع ىذا ناسبي. التفصيلية التفكَت مهارات إنشاء سيتم التفكَت، مع. اآلخرين
التعليم كالتعلم  مكوف بأف( Saefuddinك Artikasari) أرتيكا سارم كسيف الدين 
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 األصالة مؤشرات على ربتوم اليت اإلبداعي التفكَت قدرات يعزز أف يبكن السياقي
 ُُٗ.كالتفصيل كاؼبركنة السبلسةك 

 اؼبنخفضة الفئة يف الطالبات على كالتفصيل األصالة قدرة تقع ،البحث ىذه يف
ات باؼبدرسة اإلسبلمية بالطال أف على يدؿ كىذا. كاحد من أقل درجات دبتوسط

 اللغة ميتعل اؼبطركحة األسئلة من عادية غَت أفكار إنتاج من يتمكنوا يف دل اغبكومية باتو
 .عنها كالشرح األفكار تطوير من يتمكنوا كدل العربية،

والتعلم السياقي في تعليم اللغة العربية على مهارة تأثير نموذج التعليم  .ٕ
 التفكير اإلبداعي لدى الطالب

 ٓٔٗ.ُ- التاء اغبساب قيمة فإف البيانات، ربليل نتائج على بناءن 
 التفكَت على تأثَت لو التعليم كالتعلم السياقي ليس مبوذج أف تعٍت َٖٕٓٓ.ِ>

 .دكؿاعب التاء من أصغر التاء اغبساب قيمة ألف للطبلب اإلبداعي

 ىو اعبنس أف على قاؿ الذم Vassilou فاسيلو رأم معتناسب ىذه النتيجة 
 لدل التعليمية الكفاءات كربسُت ربقيق على أيضنا تؤثر اليت العوامل أحد

ككجود . أكرب من الطبلب الطالباتأف النتيجة  Vassilou لفاسيلو كفقا. الطبلب
 اكتساب البفاض يف دؿٌ  اليت الذكورة أزمة كىي االجتماعي بالنوع تتعلق مشاكل

 َُِ.البلداف من كثَت يف األخَتة السنوات يف االمتحانات يف الطبلب تعلم نتائج
 كتبها الذم النساءعلى  الرجاؿ زبلفيف  األخرل بحثال نتائجظهرت 
 حبث ةقيطر  مع. ةاك اعب يف Handayani & Novianto كنوفينتو ىانداياين
 يتم. ـبتلف بشكل تعلموا ُتاك اعب كالفتياف الفتيات أف كبلنبا كجد ،الوصفي
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 على. األسرة يف العملية اؼبشاكل على للتغلب أفضل بشكل الفتيات تعليم
 كالعمل اؼبنزؿ، خارج التوجيو على اعتيادنا أكثر األكالد فإف ذلك، من العكس

 يصبحوف عملية مشاكل يواجهوف عندما حبيث التجريد، إذل كيبيلوف اػبياؿ، مع
 لذلك، ُُِ.يفعلوف ماذا يعرفوف ال أهنم مثل خرقاء، يصبحوف. تكتيكية أقل

 .الرجاؿ من أكثر العربية اؼبواد يف متفوقات الطالبات تكوف أف هبب

حصلت الباحثة من التحليل البيانات أف مبوذج التعليم كالتعلم السياقي دل يأثٌر 
 ىذا بأسباب تالية:على مهارة التفكَت اإلبداعي لدل الطبلب، كسٌبب 

 قّلة انتباه المعلم . أ

حصلت الباحثة من نتيجة البحث أف تعليم اللغة العربية باستخداـ مبوذج التعليم 
كالتعلم السياقي باؼبدرسة اإلسبلمية اغبكومية باتو على قدرة جيد جدا كقد دٌؿ ىذا 

 على اؼبعلم تركيزالنموذج على مهارة التفكَت اإلبداعي. كلكن يف عملية التعليم كن 
 الطبلب دافع رافتقفقط. كسٌبب ىذا على ا التعلم يف كبَت ضباس لديهم الذين الطبلب

 أف تبٌُت  بتمارين، اؼبعلم ـقا عندما ،كؽبذا. للتعلم دافعهم من يقلل العربية اللغة ميلتعل
 من فقط قليل عدد عليها يعمل. للمشكبلت حلوؿ إهباد يف نشاطنا أقل الطبلب
 .متكرر بشكل للطبلب أكامر اؼبعلم يعطي لذلك الطبلب

أٌف التعليم ىو األنشطة الذم عملو الطبلب من أجل بناء  Syahكفقا لرأم شاة 
 كفاءهتماستخداـ   على الطبلب ربفيز إذل التعلم يف اؼبعلم وبتاج لذلكاؼبعٌت أك الفهم. ك 

كلكن  فقط، الطبلب مسؤكلية ليس التعلم يف النجاح ربقيق فإ فكرهتم. لتطوير كسلطتهم
 ُِِ.التعلم ألنشطة كالتحفيز اؼببادرات، كتشجيع اؼبواقف خلق عن أيضنا اؼبعلم مسؤكؿ
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الذم شرح أٌف مبوذج  Park & Seungككذلك تناسب ىذا بالبحث لفرؾ كسيأكف 
التعليم كالتعلم السياقي ىو خاصية فطرية كيبكن ترقيو بوسيلة اؼبختلفة يف الفصل. 
كلذلك البٌد للمعلم على ادخاؿ األنشطة الذم دافع على كجود مهارة التفكَت اإلبداعي 

ُِّللطبلب.
 يبكن اإلبداعي، التفكَت لتعزيز أنو Davis ديفيس ذكره ما مع سباشيا 

 إشراؾ( ب) ؛ مشكلة أك موضوع حوؿ األفكار من العديد توليد( أ) على للمعلمُت
 تبسيطها؛ أك األفكار تشكيل إعادة مث اؼبختلفة، النظر كجهات استكشاؼ يف الطبلب

 للطبلب الفرص توفَت( د) ك كاؼبمتعة؛ اػبيالية األفكار مع كالتسامح االنفتاح زيادة( ج)
 ُِْ.أفكارىم كدمج لتطوير

 غير نشط الطالب في تعليم اللغة العربية  . ب

 الطبلب ـقا. التعلم عملية يف اؼبعلمعلى  الطالب اىتماـ عدـبا ىذا اشَت
 على الطبلب اىتماـ أقل. األحياف من كثَت يف التعلم عملية أثناء أخرل بأنشطة
 ذلك يكوف قد. آخرين أصدقاء مع كيبزحوف دبفردىم الطبلب يلعب ما كغالبنا للمعلم،
 عند للمعلم انتبهوا الطبلب من قليل فقط لذلك ؽبم، بالنسبة العربية اللغة صعوبة بسبب
 .التفسَتات تقدًن

 التعلم عملية يف كاف الطبلب غَت مبالُت غالبا  ،Amin أمُت حبثبا ىذاتناسب 
 اؼبعلومات كيعاعبوف بعناية يستمعوف الواقع يف لكنهم يهدئوف، كال يهتموف، كال غالبنا،

 أكرب بسهولة عليو يتعرفوف سوؼ الطبلب فإف خطأ، يرتكب عندما. اؼبعلم ينقلها اليت
 ألف كذلك(. العاطفي التعبَت من بدالن  اللمس أك التوبيخ أك الصوت) التحفيز خبلؿ من

 عن ببساطة كذلك أكرب، بسهولة الطالبات توبيخ يتم. اؼبرأة ىيكل من أكرب اؼبهاد ىيكل
 العالية قدراهتا بسبب. ذلك إذل كما رؤكسهن، كىز الوىج، مثل عبارات إظهار طريق

                                                           
123

 Park, S. & Seung, E.. Creativity in The Science Classroom. The Science Teacher, Vol 

75, 2008. 45-48. 
124

 Davis, G. A.. Anak Berbakat & Pendidikan Keberbakatan. (Terjemahan Ati 

Cahayani). Scottsdale: Great Potential Press. 2012 (Buku asli diterbitkan tahun 2006). Hlm. 247. 



   ِٗ 
 

 

 تعزز بطريقة األشياء تعلم كيبكنهن التعلم تفضيل إذل أيضنا الطالبات سبيل اغبفظ، على
 اغبفظ بسبب األكالد أف حُت يف ،(ذلك إذل كما كاؼبناقشة، كالكتابة التحدث) التواصل

 ىياكل بناء على القادرين األمباط مع التعلم عليهم كهبب سعداء فهم النساء، مثل ليسوا
 األشياء، كتصاميم العملية، كاألنشطة التدريب، خبلؿ من أذىاهنم يف للمفاىيم خيالية

 ُِٓ. الطالبات مثل كاؼبناقشة، القراءة ؾبرد يكفي ال ذلك، إذل كما

 ـبتلفة كالفتاة الصيب تعلم كطريقة الدماغ يف االختبلفات فإف ذلك، إذل باإلضافة
 هبب. أيضنا ـبتلفة تعلمها كأساليب طرقها ذبعل الظركؼ ىذه أف اؼبؤكد كمن. سبامنا

 للطبلب اؼبناسب التدريس توفَت يف كاؼبعلمُت اآلباء قبل من االختبلفات ىذه مراعاة
 التفكَت من يتمكن حىت تطوران  أكثر األيسر دماغو يف أنو Wood ككد كأكضح. كاألطفاؿ

 تطوران، أكثر األيبن دماغها يكوف النساء، يف. التحليلي كالتفكَت اجملرد كالتفكَت اؼبنطقي
 القدرات كبعض كبديهية، كخيالية، كمشولية، فنية، تفكَت بطريقة العمل إذل سبيل لذلك

 من ينشأ اإلبداع أف على Wycoff كيكوؼ ينص ذلك، على عبلكة ُِٔ.البصرية
 ُِٕ.األيسر كالدماغ األيبن الدماغ نصفي بُت التفاعبلت

 يتعلموف كالبنات األكالد" كتاب مؤلف ،Michael Guriaanجورياف مايكل ؿقا
 اؼبختلفة الدماغ ىياكل أف ندرؾ ذبعلنا أف هبب الدماغية االختبلفات ىذه أف ،"تفاضلينا

. اإلطبلؽ على ذلك يكن دل كإف أدمغتهم، كأداء التعلم أمباط يف مهمنا دكرنا تلعب
 اؼبفاىيم فهم تعلم األكالد يفضل الدماغ، بنية يف كاالختبلفات التطور مرحلة إذل باإلشارة

 مثل العملية األنشطة خبلؿ من التعلم أك كالرسومات الصور إذل النظر خبلؿ من
 تتحرؾ أجسامهم ذبعل اليت ذلك إذل كما احملاكاة كإجراء كالتصميم كالتوتر اؼبمارسة
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. ما شيء لفهم األيبن الدماغ من اؼبزيد يستخدـ اؼبدرسة سن مستول يزاؿ ال بسبب
 معنا كالعمل كالكتابة القراءة خبلؿ من راحة أكثر أهنن إال مفهومنا، الفتيات تتعلم بينما

 مهاراهتم ألف اؼبسرحية مثل أخرل تواصل أمباط خبلؿ من أك األصدقاء، مع( مناقشة)
 التعليم مستول على كلكن. الرجاؿ من أكرب قدرة كلديهم أسرع بشكل تنضج اللغوية
 سعادة أكثر سيكونوف مشكلة حل أك ما شيء تعلم يف الطبلب فإف كالعارل، الثانوم
ا شيئنا هبدكف عندما . العملي التدريب لديهم يكوف أف يتطلب لؤلباؿ ربدينا أك جديدن
 هبرموف أيضنا كيتأثر اعبيد األيسر الدماغ أداء على تأثَتنا باعتباره السلوؾ ىذا يظهر

 ُِٖ.فيو التستوستَتكف

 نسوية مواد تعترب اليت العربية اؼبواد تتعلم ،سابقا اؼبذكورة األشياء إذل باإلضافة
 االجتماعية، اؼبواد يف أكرب قدرة لديهم الطالبات، معظم مثل. أكثر كربفظ كاجتماعية

 ُِٗ.أكرب منطقنا كيتطلبوف البدنية اؼبواد يف أفضل بقدرات الرجاؿ يتمتع بينما

 يواجهوف دائمنا هبعلهم الذم اؼبواد عرض مبط إلعداد للمعلمُت ربدينا ىذا يبثل
 كما كمناقشة، منافسات، كإجراء ؿباكاة، عمليات بإجراء مطالبتهم خبلؿ من إما ربدينا،

 فهم كيبكنهم التعلم بعملية يستمتعوف سوؼ. الفتيات مع كذلك األمر ليس. ذلك إذل
 معنا، الدراسة خبلؿ من كاؼبشًتؾ" اؼبقنع" التواصل تعزز بطرؽ مشكلة حل أك ما شيء

 التقديبية، كالعركض اؼبشًتؾ، الفهم كصياغة اؼبناقشة، يف كاالسًتخاء كالقراءة،
 .ذلك إذل كما كاحملاضرات،

  الطالب في بالدراسة االىتمام عدم  ج.
 من اؼبؤثرة العوامل كاف للطبلب، اؼبعرفية كالعوامل االىتماـ قلة إذل باإلضافة

. بالتعلم هتتم العوامل ىذه. العربية التعلم عملية قباح يف كبَتنا دكرنا أيضنا الطبلب داخل
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 أحد أف عزيز يف Rowe رك أكضح. اؼبرء قباح ربديد يف القوية العوامل أحد ىو االىتماـ
 الشخصية تيعٌرؼ. الشخصية عامل ىو الشخص إبداع مستول على تؤثر اليت اعبوانب

 كالسمات اؼبواقف شكل يف سواء للشخص، الشخصية اػبصائص أهنا على اإلبداعية
 َُّ.للمبدعُت خاصة خاصية تعترب كاليت اؼبعرفية غَت األخرل كالسمات كاالىتمامات

 يف كخاصة التعليم، بعادل يتعلق فيما أنو على ينص الذم ،Wang كانغ رأم مع سبشيا
 اإلبداعي التفكَت قدرات على تؤثر جوانب أربعة ىناؾ الدراسي، الفصل يف التعلم عملية
 ُُّ.االجتماعية كالعوامل كالشخصية، كالدافع، اؼبعرفية، العوامل كىي الطبلب، لدل

 اإلبداعية الشخصية أف عزيز يف Lubart كلوبارت  Sternberg ستَتنربغ  كأكضح
 التجارب، ؼبواجهة الصرب ىي الست اػبصائص. اؼببدعُت سبيز مواقف ستة من تتكوف
 كاإليباف اػبربة على اؼبنفتح الغموض كربمل التطور، يف كالرغبة اجملازفة، على كاعبرأة

 دبستول نظرينا ترتبط إبداعي موقف كمتغَتات الست اػبصائص ىذه تيستخدـ. بنفسك
 ُِّ.الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت قدرات

 الباحثوف استنتج ، الدراسة ىذه يف الباحثوف كجدىا عديدة عوامل إذل كاستنادان 
 اؼبعرفية اعبوانب تضمُت خبلؿ من عادم غَت جديد عمل إنتاج عملية ىو اإلبداع أف

 أك عملية حلوؿ أك أفكار أك جديدة مفاىيم عدة ظهور يف يتسبب فبا كالوجدانية،
 اؼبهارات يستخدـ أف خبلؽ بشكل يفكر الذم للشخص يبكن. مغزل ذات منتجات

 أفكار شكل يف اغبل يكوف أف يبكن. ما ؼبشكلة جديدة حلوؿ إلهباد اؼبعرفية كالقدرات
 .كالتقييم كالتحليل كالتنقيح التفصيل نتائج من عليها اغبصوؿ يتم كقٌيمة، جديدة كأفكار

 على اإلنساين الطابع إضفاء إذل التعليم يهدؼ ذكرت الباحثة سابقنا، كما
 السابق، التفسَت يف .أنفسهم البشر ػبصائص كفقنا التعليم عملية تتم أف هبب مث .البشر
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. ـبتلفة تعليمية أمباطنا أيضنا تتطلب كالنساء للرجاؿ اؼبختلفة الدماغية اؽبياكل أف شرح مت
 بأساس كالنساء للرجاؿ اؼبختلفة الدماغية اؽبياكل فهم سيزكدنا العلمية، الناحية من

. الطبلب خصائص مع أكثر تتماشى اليت التعليمية اؼبمارسات يف تعديبلت إلجراء
 األساسي، التعليم مستول على( ُ: )يلي ما أخذىا يبكن اليت األشياء بعض تشمل
 كأكثر صربنا أكثر اؼبدرسات ألف يدرسن، البليت اؼبدرسات من اؼبزيد ىناؾ يكوف أف هبب
 من اؼبزيد ىناؾ يكوف أف يبكن الثانوية اؼبدارس يف بينما الطبلب، مع التعامل عند كدية

 حبيث كاإلناث، الذكور فصوؿ يف الطبلب فصل( ِ) اؼبتوازنُت، أك الذكور اؼبعلمُت
 الذكور، لصف اؼبعلمُت ذكر إعداد( ّ) لشخصيتهم، كفقنا أكرب بسهولة يتعلموف
 اؼبعلم على هبب ك النساء، الرجاؿ بُت موحدة الطبقة بقيت إذا( ْ. )صحيح كالعكس
 يبتص( ٓ) كالطالبات، الطبلب تعلم االختبلفات طرؽ لتسهيل اعبمع، بطريقة التدريس

 يبدأ أف قبل مث ،(ىادئ) اسًتخاء حالة عندما يف األمثل النحو على اؼبعلومات الدماغ
 الذايت كالتأمل الذكر سواء حد على االسًتخاء بأنشطة الطبلب القياـ دعوة هبب التعلم،

 ُّّ.جرا كىلم ،

 يكمن. الطبلب لنجاح حاسم أمر اؼبدرسة يف اؼبعلم دكر فإف ذلك، على كبناءن 
 إنشاء يبكنهم الذين للمعلمُت التدريس أنشطة يف التعليمية األنشطة قباح مفتاح

 .التعلم ألىداؼ كفقنا جيد بشكل تعمل للطبلب تعلم عمليات

 لدى الطالبات والطالب اإلبداعي اإلختالفات بين مهارة التفكير .ٖ

 اإلبداعي التفكَت نتائج يف االختبلفات تظهر  البيانات، ربليل نتائج على بناءن 
 independent " إخراج جدكؿ إذل استنادنا. كثَتنا زبتلف ال كالطالبات الطبلب بُت

sample t-test "قسم يف "Equal variances assumed"، عرؼ أف نتيجة(2 tailed)  Sig.  
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 يبكن ،independent sample t-test يف القرار الزباذ كأساس لذلك ،َٓ.َ< ّٕٖ.َ
 .كالطالبات الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت متوسط بُت فرؽ يوجد ال أنو االستنتاج

 يف لبلستخداـ مبلءمة أقل التعليم كالتعلم السياقي مبوذج أف على يدؿ ىذا
 حبث نتائج مع االستنتاج ىذا يتوافق. اؼبتنوعة الطبلب خلفيات كمع الكبَتة الفصوؿ
 بُت اإلبداعي التفكَت على الطبلب قدرة يف حقيقية اختبلفات هبد دل الذم موناندار

 ُّْاإلبداع. اختبار يف كالرجاؿ النساء

 دبستول تتأثر قد كالنساء، الرجاؿ بُت اإلبداعي التفكَت مؤشرات يف دل هبد اختبلفات
 كالتوتر القلق مستول أف حبثو يف ذكر ،Tarbiziلطاربيزم  كفقنا. الشخص لدل القلق

 بُت كبَت فرؽ يوجد ال أنو إذل أحباثو تشَت ذلك، كمع. آلخر شخص من ىبتلف
 يبكن ال اعبنس أف القوؿ يبكن لذلك كالبنات، األكالد منها يعاين اليت القلق مستويات
 التفكَت قدرة مستول على أيضنا يؤثر الذم القلق مستول ربديد يف كمعيار استخدامو
 ُّٓ.الفرد لدل اإلبداعي

 يف فرؽ يوجد ال حيث ،Hodiyanto ينتوحبث ىودم  مع أيضنا يتماشى ىذا
 حد على( كاإلناث الذكور) اعبنس حيث من الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت قدرات

 يتم الذين الطبلب كيف التعلم اؼبشكبلت حل يف تدريسهم يتم الذين الطبلب سواء
 ُّٔالتقليدم. التعلم مع تدريسهم
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 مهارات على تأثَت لو ليس اعبنس أف. كآخركف Himmahىيما  حبث مع سبشيا
 التفكَت مهارات يف فرؽ يوجد ال أنو على يدؿ كىذا. الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت

 ُّٕكالطالبات. للطبلب التعلم كنتائج اإلبداعي

 بشكل. النمط نفس كالنساء الرجاؿ عند اؼبخ يتبع ال تطور األفكار، عملية يف
 النساء، يف كلكن. األيسر الدماغ مث األيبن الدماغ ىم أكالن  يتطوركف الذين الذكور عاـ،

 تتطور سنوات، ٔ-َ سن يف. كاأليسر األيبن الدماغ بُت توازنان  أكثر الدماغ مبو يكوف
 دماغو ىي النامية اؼبهيمنة الذكور أف حُت يف. متوازنة بوتَتة كاأليسر األيبن الدماغ نساء
 كمتفوقوف أذكياء ىم الذين اؼبدرسة سن يف الطبلب من العديد قبد كبالتارل،. األيبن

 جعل إذل أيضنا ىذا يؤدم. الطالبات عليو هتيمن( إخل الفصل، بطل كالكتابة، القراءة)
 ُِ-ٔ سن دخوؿ عند. الغضب نوبات كيلقوف شقيُت الذكور الطبلب من العديد
 سن دخوؿ كعند كاأليبن، األيسر الدماغ بُت بالتساكم التطور يف الذكر دماغ يبدأ عامنا،

 ىذا يف. مثالية الرجاؿ عند كاأليبن األيسر الدماغ مبو سرعة تكوف( البالغُت) عامنا ُٖ
 كإقباز، إطار إنشاء على القدرة يف يبدأكف حيث بالظهور الذكور ىويات تبدأ العمر،
 اؼبناقشات، اػبطب،) يتواصلوف األفكار، ينقلوف، قادة كيصبحوف للمستقبل، كصورة

 لدل الدماغ مبو عن التعبَت أيضنا اؽبرمونية االختبلفات تعزز نفسو، الوقت يف(. إخل
 كوبب بالتحديات، سعداء هبعلهم الرجاؿ لدل التستوستَتكف ىرموف. كاإلناث الذكور

( اؼبنزؿ يف أهنم يشعركف) وببوف فهم لذا كاؼبفاىيم، باألفكار كيصطدموف التنافس،
 يسيطركف اليت اؽبرمونات ألف كلكن التجمع، أيضنا النساء ربب. هبتمعوف أك يناقشوف

 السبلـ يفضلوف هبعلهم فبا كالربكجسًتكف، االسًتكجُت ىرموف عليها يسيطر عليها
 كليس" صبع" ىو بو يستمتعوف ما فإف ، هبتمعوف عندما حىت ذلك إذل كما كاالسًتخاء،

 على أيضنا الشرط ىذا يؤثر. اؼبعلومات هبمعوف هبمعوف عندما ألنو اؼبواد أك اؼبواد صبع
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 النساء ستنخرط اؼبستول، ىذا على عاـ، بشكل. اؼبتخذة كاؼبواقف األنشطة اختيار
 اػبزانة، كأمُت السكرتارية، مثل طبيعتهن مع تتماشى اليت األنشطة يف أكرب بشكل
 ذلك. شبو كما االستهبلؾ، كأقساـ

 تفاعل شكل يف تتحقق اليت اإلبداعي التفكَت تطوير عملية تكوف أف بالتأكيد اؼبتوقع من
 ربدث أف يبكن. الطبلب إبداع ربسُت كربفيز تشجيع على قادرة كالطالب اؼبعلم بُت

 للمعلم التوجيهي السلوؾ بُت اعبمع يكوف أف يبكن أكالن،. أسباب لعدة الزيادة ىذه
 اؼبوجود كالتقارب اؼبعلم، يقدمها اليت اإلهبابية كالتعليقات اؼبطركحة األسئلة كعدد كأنواع

ا عامبلن  كالطبلب اؼبعلم بُت  من ثانينا،. الطبلب لدل اإلبداعي التفكَت لقدرات مساعدن
 التعليمية، كاؼبوضوعات اؼبواد كاختيار التعليمية، التعليمات فهم السهل من أنو الواضح
 ؽبا يكوف أف يبكن اؼبعلموف يستخدمها اليت التقييمات كأنواع اعبيد، التدريس كإعداد

 .الطبلب إبداع على إهبابية آثار أيضنا

بناء على اؼبناقشة السابقة، بينت أف درجة االختبلؼ يف األنبية بُت مهارة 
. كانت الطالبات ؽبا درجة أعلى يف التفكَت اإلبداعي لدل الطالبات أعلى من الطبلب

اػبصائص اليت مهارة التفكَت اإلبداعي باستخداـ مبوذج التعليم كالتعلم السياقي. كمن 
باؼبدرسة  بيانات السابقة كانت مهارة التفكَت اإلبداعي الطلبة اؼبتوسطةظهرت من ال

العملية  مرحلة كىي األكرل، اؼبستول مرحلة اإلعداد أك يف يف اإلسبلمية  اغبكومية باتو
 إجابات، عن كالبحث التفكَت، الدراسة طريق عن اؼبشاكل غبل شخصا يستعد الذم
 مهارة من مرحلة أدىن ىي ةكانت ىذه اؼبرحلك  .ُّٖجرا كىلم لآلخرين األسئلة كطرح

  .اإلبداعي التفكَت
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 الفصل السادس

  الخاتمة 

 ملخص نتائج البحث - أ

قد شرحت الباحثة شرحا كاضحا يف األبواب السابقة مع ربليل البيانات 
السياقي على مهارة التفكَت  كمناقشتو، اعتمادا على أٌف تأثَت مبوذج التعليم كالتعلم

 اعي لدل الطلبة كما يلي:اإلبد

إٌف نتائج تأثَت مبوذج التعليم كالتعلم السياقي على مهارة التفكَت اإلبداعي لدل  .ُ
. كبالتارل فإٌف تقدًن الفرضية األكذل يف ىذا البحث يدٌؿ Haالطالبات على قبوؿ 

كالتعلم السياقي على مهارة التفكَت على أنٌو كجود تأثَت إجايب من مبوذح التعليم 
اإلبداعي لدل الطالبات ألٌف التاء اغبساب أكرب من التاء اعبدكؿ. 

(ّ،ِِٕ>ِ،َٖٔٔٔ.) 
إٌف نتائج تأثَت مبوذج التعليم كالتعلم السياقي على مهارة التفكَت اإلبداعي لدل  .ِ

ث يدٌؿ . كبالتارل فإٌف تقدًن الفرضية األكذل يف ىذا البحHoالطبلب على قبوؿ 
على أنٌو ال يوجد تأثَت إجايب من مبوذح التعليم كالتعلم السياقي على مهارة 

-التفكَت اإلبداعي لدل الطبلب ألٌف التاء اغبساب أصغر من التاء اعبدكؿ. )
ُ،ٗٔٓ<ِ،َٕٖٓٓ.) 

إٌف نتائج اختبلفات بُت مبوذج التعليم كالتعلم السياقي على مهارة التفكَت  .ّ
. كبالتارل فإٌف تقدًن الفرضية Hoت كالطبلب على قبوؿ اإلبداعي لدل الطالبا

األكذل يف ىذا البحث يدٌؿ على أنٌو ال يوجد اختبلفات إجايب بُت مبوذح التعليم 
كالتعلم السياقي على مهارة التفكَت اإلبداعي لدل الطالبات كالطبلب ألٌف التاء 

 (.ِّٖ،َ>َٓ،َاغبسابأصغر من التاء اعبدكؿ. )
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أعلى من  الطالبات لدل اإلبداعي التفكَت مهارة أف ىي ج البحثالفرؽ من نتائ
 كىو األكرل، اؼبستول اإلبداعي لدل الطلبة اؼبتوسطة يف التفكَت ككانت مهارة الطبلب

 .اإلبداعي التفكَت مهارة من مستول أدىن

 التوصيات - ب
 انطبلقا على نتائج البحث السابقة تعرضت الباحثة التوصيات كما التارل:

أف يقـو اؼبعلموف باعداد مبوذج التعليم اؼبناسب لًتقية مهارة التفكَت لدل  .ُ
 الطلبة يف تعليم اللغة العربية. 

 ينبغي أف يشجعوا اؼبعلم الطلبة يف تعليم اللغة العربية. .ِ
ينبغى على اؼبدرس أف يستخدـ الطريقة اؼبناسبة باعبنسية الطلبة قبل أف يتم  .ّ

 عملية التعليم.
تصنيف اعبنسية الطلبة كإدارة للفصوؿ الدراسية لتسهيل يبكن استخداـ  .ْ

اؼبعلمُت يف عملية التدريس. إذا أمكن ذبميع الطلبة على جنسهم، فيمكن 
 أف يسهل اؼبعلم يف عملية التدريس.

تهاء تعليم وجهة كبو التفكَت اإلبداعي بعد اناف يكثر اؼبعلموف التدريبات اؼب .ٓ
 لبة أك تفهيمها من اؼبادة التعليمية. اؼبادة التعليمية ؼبعرفة كفاءة الط

 االقتراحات   -ج

 كمن االقًتاحات كتوردىا الباحثة فهي كما يلي: 

ة ت الزائدة يف تعليم اللغة العربيأف يكوف ىذا البحث مفيد العطاء اؼبعلموما .ُ
 اؼبوجهة باؼبهارة التفكَت اإلبداعي الطلبة صف الثامن.

لتفكَت اإلبداعي يف مهارة الكتابة إف ىذا البحث تركرت اختبار ؼبهارة ا .ِ
ؼبهارة الكبلـ  االختباردل ، فمن اؼبمكن للباحث القادـ أف يؤ فحسب

 أيضا.
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ب إذل الطلبة يف ترجو الباحثة عبمبع معلمي اللغلة العربية بأف يكوف أقر  .ّ
على جنسيتهم، حىت يتمكنو من معرفة مستول القدرة التعلم كالتعرؼ 

ؼبناسبة اليت هبب تقديبها للطلبة استنادا على كطريقة التعليم كاألساليب ا
 جنسيتهم حىت يتم ربقيق أىداؼ التعليم جيد.

ترجو الباحثة للباحثُت البلحقُت أف يبحث مبوذج االخرل لًتقية مهارة  .ْ
 الطلبة يف تعليم اللغة العربية. اإلبداعي التفكَت

ذم يأثر ترجو الباحثة للباحثُت البلحقُت أف يضيف اؼبتغَتات األخرل ال .ٓ
مهارة التفكَت اإلبداعي لدل الطلبة كاؼبتغَت: العمر أك خلفية الطالبة أك أف 

 يبحت بالنموذج األخرل.
ترجو الباحثة من القراء اإلصبلح كالنقد البنائي ؽبذه الرسالة حىت يبكن أف  .ٔ

 تقـو هبا الباحثة التصحيح كالتعديل.
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 : لمحة عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو جاوى الشرقيةٔالملحق 

 نبذة مختصرة عن المدرسة - أ
اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو تسمى باؼبدرسة اؼبتوسطة كانت اؼبدرسة   

 ََِٓ/ََِْاإلسبلمية بإعداد اغبكومة. بنيت ىذه اؼبدرسة منذ العاـ الدراسي 
على مرسـو الوزارة لعا رقم  بناءن  ََِٗإبريل  ِبعد طبس سنوات من التشغيل، يف 

 رئيس الوزارة الدينية ، مت افتتاح شرط إنفاذ اؼبدارس رظبيا من قبلََِٗلعاـ  ْٖ-
جاكم الشرقية كأيضا من قبل عميد اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية باتو كموظفيو يف 

ككذلك حفل حفل إطبلؽ دكلة "اغبكومية" إلطبلؽ اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 
رسة: شارع بركنويودك. تنصيب رئيس اؼبدرسة كرئيس الشؤكف اإلدارية يف موقع اؼبد

ات السابقة أف ىذه اؼبدرسة رظبيا كضعها إذل اؼبدرسة اؼبتوسطة بناء على اؼبعلوم
 اإلسبلمية اغبكومية باتو جاكم الشرقية يف مدينة باتو.

 ذاتية المدرسة - ب
 : اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو اسم اؼبدرسة

 : أ اعتماد اؼبدرسة
 : شارع بركنويودك عنواف اؼبدرسة

 ََِٗإبريل  ِ:   نذقامت م
 َُُُِِّّْٓ:   التليفوف

 رئية المدرسة -ج

رئية اؼبدرسة ىذه اؼبدرسة ىي ربقيق دكدة كاؼبدارس اؼبتميزة يف ؾباؿ العلـو كالتقول  
 ة. كؼبؤشرات ىي:كالعلـو كالتكنولوجيا كالبصَتة البيئي

 جعل تعاليم كقيمة اإلسبلمية كجهات نظر كمواقف للحياة اليومية. .ُ
 قيق االمتحاف الوطٍت.اعبهود يف ربسُت رب .ِ
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 زات اللغة العربية كاإلقبليزية كالعلـو الطبعية.اعبهودة يف إقبا .ّ
 اعبودة يف إقبازات الفن كالرياضة. .ْ
ٓ. .  كاف الطلبة لديهم القدرة التنافسية يف إقبازات أكؼببياد العلـو
 أف يكوف لديك بيئة إسبلمية مروبة كمفضية للتعلم. .ٔ
 لديك قلق كبَت للبيئة. .ٕ
 اجملتمع.نيل ثقة  .ٖ

 رسالة المدرسة -د

رسالة اؼبدرسة ىي تنفيذ التعليم اؼبتفوؽ كاإلقباز يف ؾباؿ العلـو كالتقول كالعلـو  
 كالتكنولوجيا كتعريف على البيئة.

 يف حُت أف ترصبة تتحلل كما يلي:

 تنامي اؼبوقف كاؼبمارسات اإلسبلمية كتشكيل البشر مع األخبلؽ. .ُ
 كاؼببتكر لتحسُت كفاءات الطبلب.تنفيذ التعلم اإلبداعي  .ِ
 تعزيز ركح اإلقباز، كالثقافة النقدية كالنظمة عبميع سكاف اؼبدرسة. .ّ
 صفية لتطوير الفنوف الثقافية كاؼبواىب الرياضية.تعزيز األنشطة البل .ْ
 خلق بيئة تعليمية علمية كصحيحة كمفضية كمتناغمة, .ٓ
 القياسية يف التعليم.زيادة دكر أصحاب اؼبصلحة يف تطوير اؼبدارس الوطنية  .ٔ

 ىدافاأل -ه

 االىداؼ كالغايات يف ىذه اؼبدرسة، كما يليب:  

 ربسُت جودة اؼبواقف كاؼبمارسات الدينية اإلسبلمية يف اؼبدرسة.  .ُ
 على قراءة القرآف كالقدرة على قراءة البشكل صحيح. زيادة عدد الطبلب  .ِ
 . PTKنفذت زيادة اؼبعلم التعلم السياقي كالقياـ بو   .ّ
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 .UNASزيادة عشرات   .ْ
الطبلب الذين لديهم اىتمامات كمواىب كقدرات يف العلـو الطبيعية باللغتُت العربية   .ٓ

زايدكف كأصبحوا قادرين على أف يصبحوا طبلب ماجستَت كإلقاء كاألقبليزية يت
 خطابات يف العلـو الطبعية.

 زيادة حضور الطبلب كاؼبعلمُت كاؼبوظفُت.  .ٔ
 األداء يف اغبدث اؼبستول األدىن كهبنسى/اؼبدينة. لديك فريق فٍت قادر على  .ٕ
 ضي قادر على أف يصبح هنائيا على مستول اؼبقاطعة.لديك فريق ريا  .ٖ
لديك فريق اجملموعة العلمية للشاب قادر على أف يصبح مستول ىنائيا/بطل   .ٗ

 احملافظات/الوطنية.
ربسُت اإلقبازات زيادة جودة ككمية اؼبرافق/البنية التحتية كاؼبرافق اليت تدعم   .َُ

 األكاديبية كغَت األكاديبية.
 زيادة كعي سكاف اؼبدارس بالنظافة كاعبماؿ يف بيئة اؼبدرسة.  .ُُ
 برامج المدرسةمناىج و  - ي

 َُِّقد شرحت الباحثة عن منهج ىذه اؼبدرسة. أف اؼبدرسة تستخدـ منهج 
 الشؤكف الدينية. كمنهح اؼبدرسة كما يلي: ربت كزارة

 يف ؾباؿ االمتياز كالعلـو كالتكنولوجيا.ربسُت جودة الطبلب  .ُ
 ربسُت جودة زبرج الطبلب. .ِ
 زيادة التحصيل الرياضي. .ّ
 زيادة التحصيل الفٍت. .ْ
 القيم الدينية. زيادة فهم .ٓ
 ربسُت اؼبرافق كالبنية التحتية. .ٔ
 تعزيز صورة مدرسة موثوؽ هبا. .ٕ
 اغمة.ربسُت اػبدمة اؼبمتازة بطرؽ ـبتلفة لدعم عمليات التعلم كالعمل اؼبتن .ٖ
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 أحوال الوسائل -ز

احواؿ الوسائل يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو جاكل الشرقية 
 متنوعة، ؼبعرفة حالة اؼبذكورة ستصورىا الباحثة كما يلي:

 البيان المجموع أجناس الوسائل رقم
 جيدة ُ إدارة اؼبركزمٌ  ُ
 جيدة ُ ادارة رئيس اؼبدرسة ِ
 جيدة ُ إدارة اؼبعلمُت ّ
 جيدة ُ اؼبكتبة ْ
 جيدة ُ معمل اغبساب ٓ
 جيدة ُ معمل اللغة ٔ
 جيدة ُ غرفة الصحة/دار الشفاء ٕ
 جيدة ُ اؼبٌصلى ٖ
 جيدة ِ مرخص اؼبعلم ٗ

 جيدة ٓ مرخص الطبلب َُ
 جيدة ُ القاعة ُُ
 جيدة ُ تعاكنة اؼبدرسة ُِ
 جيدة ُ اؼبخزف ُّ
 جيدة ُ غرفة الفن ُْ
 جيدة ُُ التعليمغرفة  ُٓ
 جيدة ُ كرة الطاكلة  غرفة ُٔ
 جيدة ُ غرفة اؼبرافق ُٕ
 جيدة ُ ملعب كرة السٌلة ُٖ
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 جيدة ُ ملعب كرة القدـ ُٗ
 جيدة ُ الئحة اإلعبلف َِ
 جيدة موجودة كسيلة الرياضة ُِ

 

 عدد األساتذة والتالميذ - ح

باتو جاكل الشرقية كما عدد األساتيذ يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
 يلي:

 عدد أحوال األساتيذ رقم
 شخصا ٔٓ اؼبعلم ُ
 شخصا ُّ اؼبوظف ِ
 شخصا ّ مشرؼ األنشطة اللمنهجية ّ

 

عدد التبلميذ يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو جاكل الشرقية كما 
 يلي:

 عدد أحوال التالميذ رقم
 شخصا ّْٖ التبلميذ يف صف السابع ُ
 شخصا ِٖٗ التبلميذ يف صف الثامن ِ
 شخصا ِٕٔ التبلميذ يف صف التاسع ّ
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 االختبار. نتيجة تحليل بيانات ٕملحق ال

 ػببَتين البحث أدكات صبلحية ؼبدل اختبارنا الباحثة ئتأجر  البحث، إجراء قبل
 الستخدامها مناسبة العبارات أم ؼبعرفة اعبهاز ىذا ذبربة إجراء مت. العربية اؼبواضيع يف

 صبلحية ربليل تاستخدم كقد منها، التخلص أك مراجعتها هبب كأيها حبثية كأدكات
 .اغبسابات نتائج إرفاؽ مت. ِِ SPSS تطبيق إصدار دبساعدة البحث أداة ىذه

أكالن، كىو: اختبار اختبارنا مسبقنا  ةالباحث تإلجراء اختبار ربليل البيانات، جر 
 .الطبيعية كاختبار التجانس، كاختبار اغبياة اػبطية

 الخطي االختبار .ٔ

اػبطي لتحديد ما إذا كانت اؼبتغَتات ؽبما عبلقة  االختبار ت الباحثةستخدما
 اؼبتنبئ اؼبستقلأف ىناؾ عبلقة خطية بُت اؼبتغَت/ خطية كبَتة أـ ال. البيانات اعبيدة ىي

(X) /اؼبتغَت اؼبرتبطمع اؼبتغٌَت. (Y)  وذج التعليم كالتعلم السياقيمب نتائج اختبار اػبطية 
 :للتفكَت اإلبداعي ىي على النحو التارل

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

CT * 

CTL 

Between Groups (Combin

ed) 
341.875 27 12.662 .517 .867 

Linearity 3.501 1 3.501 .143 .725 

Deviatio

n from 

Linearity 

338.374 26 13.014 .531 .856 

Within Groups 98.000 4 24.500   

Total 439.875 31    

 
 كجود يعٍت فبا ،َٓ.َ من أكرب ِٖٓ.َ األنبية قيمة تكوف أعبله، اعبدكؿ إذل استنادنا
 (Y) اإلبداعي كالتفكَت (Xالسياقي ) التعلمك  التعليم ذجمبو  بُت خطية عبلقة
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 ختبار الطبيعيةالا .ٕ

 توزيعها يتم البيانات كانت إذا ما لتحديد البيانات طبيعية اختبار إجراء يتم
 االحتماؿ قيمة كانت إذا طبيعي بشكل توزع البيانات أف يقاؿ. ال أـ طبيعي بشكل

 :التارل اعبدكؿ يف البيانات طبيعية اختبار نتائج رؤية يبكن .َٓ.َ من أكرب
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 32 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
3.75187623 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .072 

Positive .072 

Negative -.054 

Test Statistic .072 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 التجانس ختبارالا .ٖ

 البيانات بعض يف االختبلفات كانت إذا ما ربديد إذل التجانس اختبار يهدؼ
 قرار لتحديد كمرجع التجانس اختبار يستخدـ. ال أـ التباين نفس ؽبا السكاف من

 التباين أف يقاؿ ، َٓ.َ. >سيج أك الداللة قيمة كانت إذا. التارل اإلحصائي االختبار
 إذا(. متجانسة ليست) نفسها ىي ليست البيانات ؾبموعات من أكثر أك ؾبموعتُت بُت

 ؾبموعات من أكثر أك ؾبموعتُت بُت التباين أف يقاؿ ، َٓ.َ. < سيج أك أنبية
 كما ىي ِِ SPSS باستخداـ التجانس اختبار نتائج(. متجانس) نفسو ىو البيانات

 :يلي
Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 



ُُٕ 
 

 

CT Based on Mean .348 1 30 .560 

Based on Median .226 1 30 .638 

Based on Median and 

with adjusted df 
.226 1 29.266 .638 

Based on trimmed 

mean 
.322 1 30 .575 

 

( .Sig) الداللة قيمة تيعرؼ ، أعبله" التباين ذبانس اختبار" اإلخراج جدكؿ إذل استنادنا
 ىو باؼبدرسة اإلسبلمية اغبكومية باتو الثامن الصف ةبطل لدل اإلبداعي التفكَت ؼبتغَت

 اختبار يف القرار الزباذ كأساس إذف ،َٓ.َ< َٔٓ.َ. سيج قيمة ألف. َٔٓ.َ
 اإلبداعي التفكَت اختبارات لنتائج البيانات تباين أف استنتاج يبكن ، أعبله التجانس
 .متجانس أك نفسو ىو الثامن الصف لطبلب
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 . أدوات البحثٖالملحق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ؿبمد عبد اغبميد اؼباجستَت  فضيلة الدكتور

 )اللغة كؿبتول اؼبادة(خبَت مواد اللغة العربية 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

اغبمد اهلل رب العاؼبُت. الصبلة كالسبلـ على سيد اؼبرسلُت سيدنا ؿبمد صلى 
اهلل عليو كسلم ك على آلو كأصحابو ك أزكاجو كذرياتو كمن تبعهم بإحساف إذل يـو 

 الدين. 

نموذج التعليم  تأثيرربت عنواف "افيدكم علما أنٍت يف أثتاء كتابة رسالة اؼباجستَت 
التفكير اإلبداعي لدى طلبة  مهارةم اللغة العربية على يتعلفي  التعلم السياقيو 

"، كبناء على ذلك ؼبعرفة شرقية جاوىمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو بال
 ًتحات كاؼبداخبلت. أرجوا من ظباحتكم أف تعطيٍت اؼبق صبلحية ىذا اؼبواد يف تطبيق،

خبلت ادكاألخَت اشكركم على ظباحتكم باإلجابة عن ىذه اإلستانة كإعطاء اؼب
 كاإلرشادات اليت تفيد ىذا البحث. كأقوؿ جزاكم اهلل أحسن اعبزاء.

 م ٕٕٓٓماالنج فبراير 

 

 ديفي كورنياتي
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 ختبار مهارة التفكير اإلبداعيا الخبير في رأي
 بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو  

 د. ؿبدـ  عبد اغبميد اؼباجستَت   اسم اػببَت:
 زبصص اػببَت: مواد تعليم اللغة العربية

 اؼبنصب :
 ماالنج اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة مكاف العمل :

عنواف البحث: تأثَت مبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف تعليم اللغة العربية على مهارة 
 شرقية جاكلالتفكَت اإلبداعي لدل طلبة باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو 

 التوقيع :

)________________________(  
 

 

 

 

 

Lembar Tes Siswa untuk Mengukur Keterampilan Berfikir Kreatif 

Siswa 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi    :  

Kelas / Semester  :  VIII J / II 



َُِ 
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 - اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي-

 االتجاىات:

  إالٌ بعد شرح.ال تبدأ 
 حاكؿ التفكَت يف أشياء لن يفكر هبا أم شخص آخر. 
 حاكؿ التفكَت يف أكرب عدد فبكن من األفكار. 
 أضف تفاصيل إذل أفكارؾ عبعلها كاملة. 
  إذا انتهيت قبل انتهاء الوقت، يبكنك االستمرار يف إضافة التفاصيل أك اعبلوس

 .هبدكء
 إالٌ بعد شرح. من فضلك ال تذىب إذل النشاط التارل 

 دقائق( ٙ : )لديكٔاألنشطة 

  !اليػىٍوًمًية  ايذٍكيٍر الكىًلمىاًت الَّىًت تػىتػىعىلَّقي بًأىٍعمىاًؿ   (ُ
(Sebutkan kata-kata yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari!) 

 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 

 دقائق( ٙ : )لديكٕاألنشطة 

ًد فبيٍٍكني ًمنى الكىًلمىاًت الَّ   يًت تػىٍنتىًهي حًبىٍرؼو )ـ(. ايٍكتيٍب أىٍكبػىرى عىدى
(Tuliskan sebanyak-banyaknya kata yang berakhiran dengan huruf mim!) 

 .......................................................... 
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 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 

 دقائق( ٓٔ : )لديكٖاألنشطة 

أي باغبيريٍكًؼ اآلتيًة يف أىكَّؽًبىا:  ةى تػيٍبدى  ًاٍجعىٍل اعبيٍملىةى اؼبًفٍيدى
(Buatlah kalimat sempurna dengan huruf-huruf di bawah ini sebagai huruf 

pertama pada setiap katanya) 

 المثال: أ، ر، ط.

 طََبَخِت األُمُّ الرُّزَّ.

 ؿ، أ، ؾ. . ت
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 

 ف، ؼ، ؼ. . ث
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 

 دقائق( ٓٔ : )لديكٗاألنشطة 

اًف ًصفىتىاًف:   فىك ٍر مثيَّ  اذٍكيٍر اىظٍبىاءى األىٍشيىاءى الَّذم لىوي ىىذى
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(fikirkan kemudian sebutkan nama-nama benda yang memiliki sifat-sifat di 

bawah ini!) 

)كىًسٍيعه(.  . ت ٍيله(، كى  )صبًى
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 

)نىًظيٍ  . ث (، كى (.)أىبٍػيىضه  فه
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 ........................................................... 
 .......................................................... 

 دقائق( ٓٔ : )لديك٘األنشطة 

ًت الغىٍربًيىًة الَّيًت تػيفىك ري هًبىا ااًلٍسًتفىادىةي ًمنى  اؼبكىاًف يف السيٍورىًة  ايٍكتيٍب كيلَّ ااًلٍسًتٍعمىاالى
 . التىالًيىةً 

(Tuliskan kegunaan dari tempat-tempat di bawah ini yang mungkin tidak 

terfikirkan oleh orang lain!) 

 

  ( أ

    

 

 َمْيَدان  
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 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 

   ( ب

 

 

 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 

 دقائق( ٙ: )لديكٙاألنشطة 
تػىٍفعىلي كىًلمىاذىا؟   . ًإذىٍف مىاذىا سى  لىقىٍد اًفػٍتػىرىضى أىنَّكى طىًبٍيبه

(Jika kamu adalah seorang dokter, maka hal apa yang akan kamu lakukan dan 

kenapa?) 

 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 
 : االسم
 : الفصل

 َفْصل  
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 : الجنس
 : التاريخ

 لقد انتهيت من اختبارك
 مع النجاح

 .مصادرك إخفاء كيفية معرفة ىو اإلبداع سر
-ناينشتاي البرت -  
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PEDOMAN PENSKORAN 

 

SKOR ASPEK YANG 

DINILAI  

DESKRIPSI NAMA TES 

4 Tes ini mengukur 

kelancaran kata, 

yaitu kemampuan 

untuk menemukan 

kata yang 

memenuhi 

persyaratan 

structural tertentu  

Pada tes ini siswa 

harus memikirkan 

sebanyak mungkin 

kata yang 

berhubungan dengan 

olahraga 

permulaan kata  

4 Tes ini mengukur 

kelancaran kata 

sekaligus menuntut 

kemampuan dalam 

reorganisasi 

persepsi 

Pada subtes ini siswa 

harus menyusun 

sebanyak mungkin 

kata dengan 

menggunakan yang 

berakhiran dengan 

huruf mim. 

Penyusunan kata 

8 Tes ini mengukur 

kelancaran dalam 

mengungkapkan 

gagasan 

Pada subtes ini siswa 

harus menyusun 

kalimat yang terdiri 

dari tiga kata, huruf 

pertama untuk setiap 

kata diberikan sebagai 

stimulus, akan tetapi 

urutan dalam 

penggunaan ketiga 

huruf tersebut boleh 

berbeda-beda 

tergantung keinginan 

siswa 

Pembentukan 

kalimat ketiga 

8 Tes ini merupakan 

ukuran dari 

kelancaran dalam 

memberikan 

gagasan yaitu 

kemampuan untuk 

mencetuskan 

gagasan yang 

memenuhi 

persyaratan tertentu 

dalam waktu yang 

relative terbatas  

Pada subtes ini siswa 

harus menemukan 

sebanyak mungkin 

objek yang semuanya 

memiliki dua sifat 

yang ditentukan  

Pengungkapan 

sifat-sifta yang 

sama 
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16 Tes ini mengukur 

kelenturan dalam 

berfikir, karena itu, 

siswa harus dapat 

melepaskan diri 

dari kedapatan 

melihat benda 

melakukan hal 

tertentu  saja. Selain 

itu, tes ini juga 

mampu mengukur 

orisinalitas dalam 

berfikir. Orisinalitas 

ditentukan secara 

statistic dengan 

melihat kelangkaan 

jawaban yang 

diberikan 

Pada subtes ini siswa 

harus memikirkan 

sebanyak mungkin 

penggunaan yang 

tidak lazim (tidak 

biasa) dari benda 

sehari-hari  

Penggunaan 

macam-macam 

benda 

8 Tes ini mengukur 

kelancaran dalam 

memberikan 

gagasan digabung 

dengan elaborasi, 

karena dalam  

elaborasi, aspek 

yang diukur berupa 

kemampuan untuk 

dapat 

mengembangkan 

suatu gagasan, 

memperincinya, 

dan 

mempertimbangkan 

macam-macam 

implikasinya 

Pada subtes ini siswa 

harus memikirkan 

segala sesuatu yang 

mungkin terjadi dari 

suatu kejadian 

hipotesis yang telah 

diberikan sebagai 

stimulus.  

Apa akibatnya 

58 JUMLAH 
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 الخبير في تعليم اللغة العربية باستخدام نموذج التعليم والتعلم السياقي استبانة رأي

 بالمدرسة المتوسطة الحكومية باتو 

 د. ؿبمد عبد اغبميداسم اػببَت:

 زبصص اػببَت: مواد تعليم اللغة العربية

 اؼبنصب :

 ماالنج اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة مكاف العمل :

: تأثَت مبوذج التعليم كالتعلم السياقي يف تعليم اللغة العربية على مهارة عنواف البحث
 شرقية جاكلالتفكَت اإلبداعي لدل طلبة باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية باتو 

 التوقيع :

)________________________(  
 

Lembar Angket Siswa untuk Mengukur Keterlaksanaan Model 

Pembelajaran CTL  

 

 

Petunjuk: 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi    : 

Kelas / Semester  :  8J/II 



َُّ 
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LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama  : 

Kelas   : 

Jenis Kelamin : 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

 

Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda cheklist (√) pada kotak yang 

telah disediakan dengan keterangan sebagai berikut: 

 

1. SL  : Selalu   : Mempunyai bobot nilai 5 

2. SR  : Sering   : Mempunyai bobot nilai 4 

3. KK  : Kadang-kadang  : Mempunyai bobot nilai 3 

4. PR  : Pernah   : Mempunyai bobot nilai 2 

5. TP  : Tidak pernah   : Mempunyai bobot nilai 1 

 

 Jika membatalkan jawaban, silahkan jawaban yang dibatalkan diberi tanda 

(X), kemudian beri tanda checklist pada jawaban yang dimaksud. 
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN DENGAN  

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN CTL 

 DI KELAS 8J MTs N BATU 

 
 رقم

 
 بيان

 اإلجابة المشاركون
٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 

SL SR KK PR TP 
 

I 
 التفكير إلى الموجهة السياقي والتعلم التعليم نموذج باستخدام التعليم قبل

 اإلبداعي
دكات كالوسائل لؤلمساحة اعباىزية  ُ

لنموذج التعليم كالتعلم   التعليمية
عرفة كسياؽ اػبربة ؽبا عبلقة دبكالسياقي 
 .الطالبات

َُ ُِ ٗ ُ َ 

، الطالبات استعدادفٌتش اؼبدرس  ِ
 ميتعل نظافة، كاستعدادكال، ىنٌ حضور ك 

  الطالبات.

ِٓ ْ ّ َ َ 

II  التفكير  الموجهة إلىباستخدام نموذج التعليم والتعلم السياقي يفتح التعلم
 اإلبداعي

ادراؾ مبوذج التعليم كالتعلم  إجراء ّ
 اإلبداعي لتفكَتل لاؼبوجهالسياقي 

قيقية اؼبتعلقة باغبياة اغبمع اؼبشاكل 
يف األسرة كاػبربات اؼبدارس  الباتالط

 .كأماكن العمل كاجملتمعات

ٔ ُٗ ٓ ُ ُ 
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عملية التعليم  خطةالكفاءة ك  تسليم ْ
باستخداـ مبوذج التعليم كالتعلم السياقي 

 لتفكَت اإلبداعيبا وجو اؼب

ُٖ ُُ ّ َ َ 

III الموجهة  نموذج التعليم والتعلم السياقي النشاط الرئيسي التعلم باستخدام
 التفكير اإلبداعي إلى

خطوة عملية التعلم اليت   يشرح اؼبعلم ٓ
سيجلس عليها الطبلب مناسبة باؼبوضوع 

 الذم سيتعٌلمونو.

ِٕ ّ ِ َ َ 

رتبط اؼبدرس اؼبادة اليت سيلقيها باحالة ا ٔ
 اغبقيقة الطبلب.

ُْ ُْ ْ َ َ 

الطبلب على إجراء  اؼبدرس عشجٌ  ٕ
اتصاالت بُت اؼبعرفة اليت سبتلكها 

 للطبلبتطبيقها يف اغبياة اليومية با

ُِ ُْ ٔ َ َ 

للتبلعب للطبلب الفرصة  ى اؼبدرسعطا ٖ
مصادر التعلم، كتشكيل يف اؼبعدات ك 

 .ث أخرلإجراء البح

ُُ ُٕ ّ َ ُ 

طبلب للعمل بشكل ساعد اؼبدرس ال ٗ
 موعةاجملفعاؿ يف 

ُٔ َُ ٔ َ َ 

كيفية تؤثر فهم  لالطبلب  ساعد اؼبدرس َُ
على بعضها البعض كالتواصل مع بعضهم 

 البعض

ُٗ ٗ ْ َ َ 
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الطبلب على إنذار التعاكف  شجع اؼبدرس ُُ
يف سياؽ العقل الصرؼ، كطرح كاإلجابة 

االتصاالت التفاعلية بُت على األسئلة، ك 
، كبُت الطبلب كاؼبعلمُت، حل زمبلئو

 اؼبشاكل كاؼبهاـ معا

ُّ 

 
 
 
 
 

 

ُُ ٖ َ َ 

الطبلب على تطبيق  شجع اؼبدرس ُِ
اغبقائق كاؼبفاىيم كاؼببادئ كاإلجراءات 
كدرس يف حاالت كسياقات أخرل، ىي 

 أكثر من ؾبرد اغبفظ

ْ َِ ٖ َ َ 

التعلم اليت سبكن من مبو  عمل اؼبدرس ُّ
 عادات إهبابية

َِ ٕ ٓ َ َ 

جذب كربفيز الطبلب  شجع اؼبدرس ُْ
على استخداـ اسًتاتيجيات كسائل 
اإلعبلـ التعلم مثل الصوت كالفيديو 

 .كالقراءة كدراسة الكتب اؼبدرسية

ٕ َُ ٖ ْ ّ 

استخداـ البيئة  مهارة اؼبدرس يف ُٓ
 .كمصادر التعلم بفعالية ككفاءة

ُِ ُّ ٕ َ َ 

إنتاج رسالة مقنعة من خبلؿ ؾبموعات  ُٔ
 الدراسة

ٔ ُٕ ٓ ّ ُ 

 َ ُ ْ ُٗ ٖ يف ؾبموعات التعلم تطالباالإشراؾ  ُٕ

تزايد نشاط الطبلب من خبلؿ التفاعل  ُٖ ٗ ُٓ ٔ ُ ُ 
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 بُت اؼبعلمُت كالطبلب، كالتعلم اؼبوارد

 َ َ ّ ُُ ُٖ ردا اإلهبايب على النشاط للطبلب ُٗ

استجابة  علىموقفا منفتحا  يظهر َِ
 اتالطالب

ُٓ ُْ ّ َ َ 

 ُ ْ ٔ ُٓ ٔ العبلقات الشخصية مواتيةإظهار  ُِ

ازرع البهجة كاغبماس من الطبلب يف  ِِ
 تعلمال

ُٗ ُُ ِ َ َ 

اؼبعارؼ كاؼبهارات اؼبكتسبة للطبلب  ِّ
النظر يف ؾبموعة من  من  يست كليدةل

اغبقائق، كإمبا ذبد بنفسها من خبلؿ 
اؼببلحظة، االستجواب، اؼبزاعم اؼبقدمة، 

 .كصبع البيانات كاالستدالؿ

ٔ 

 
 
 
 
 

 

ُٔ ٖ ِ َ 

تطبيق التعلم مفهـو اػبربة اؼبباشرة، من  ِْ
خبلؿ توفَت فرص للطبلب ؼبعرفة الًتكيبة 
من خبلؿ اكتشاؼ كذبربة بنفسي 

 .مباشرة

ٕ 
 

ُِ ُُ َ ِ 

IV إلى التفكير  الموجهة السياقي التعلمنموذج التعليم و  ونتائج عملية التقييم
 اإلبداعي

مراقبة سَت التعلم اؼبقررة للعملية، كليس  ِٓ
 ؾبرد نتيجة

ُْ 

 
 
 

ُْ ْ َ َ 
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ءات السلوؾ التقييم النهائي كفقا للكفا ِٔ
، يبكن أف يكوف تصنيفات مكتوبة

على أساس األفعاؿ أك اؼبهاـ أك التقييم 
 .اؼبنتجات

َِ 

 
 
 
 
 

 

ٖ ْ َ َ 

 َ َ ٓ َُ ُٕ هاربديد اؽبدؼ كربفيز الطبلب لتحقيق ِٕ

تشجيع الطبلب على التفكَت يف ما  ِٖ
أك يعتقد أف اعبزء اػبلفي  حديثا علمت

 .من أم شيء مت القياـ بو يف اؼباضي

ُْ َُ ٖ َ َ 

V ختتاماال 
ملخص من خبلؿ  تقدًن تعكس أك ِٗ

 إشراؾ الطبلب
َُ ٕ ٕ ٕ ُ 

على إبراـ ىذه  اؼبدرس الطالبات ساعد َّ
اؼبسألة، كالتنازؿ عنها ؼبقاؿ حوؿ خرباهتم 

 التعليمية مع اؼبوضوعات اليت نوقشت

ُٓ ٖ ْ ْ ُ 

يف هناية الدرس عقد اؼبعلم تصويت ؼبعرفة  ُّ
 االختصاص احملدد من ما يتقن الطبلب

ُِ َُ ٔ ّ ّ 

 يقدـ الدرس، كإهناء التقييم إجراء بعد ِّ
 تعلم تقدـ حوؿ مبلحظات اؼبعلم

ٖ ُّ َُ َ ُ 



ُّٗ 
 

 

 الطبلب

 الذين للطبلب التقدير اؼبعلم يعطى ّّ
 سلفنا احملددة أك اإلقبازات نفس حققوا

ٕ ُٗ ِ ّ ُ 

توفَت التوجيو كالنشاط بالإجراء متابعة  ّْ
 أك اؼبهمة كجزء من عبلجي / زبصيب

ُْ ُْ ِ ُ ُ 

 2010 برنامج M. Exel نشر االستبياف باستخداـ :اؼبصدر

، يظهر أف من معظم اجابة الطلبة على تنفيذ مبوذج التعليم سابقامن اعبدكؿ 
كالتعلم السياقي يدٌؿ على أبدا كأحيانا. كيظهر أيضا أٌف معٌدؿ من كٌل أسئلة يف جدكؿ 

عل اجابة أحيانا. فهذا  . كلكن يف بعض األسئلة ىناؾ هببْأعلى من درجة  ْ.ْ
 دبعٌت على أٌف تنفيذ مبوذج التعليم كالتعلم السياقي على تقدير جيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َُْ 
 

 

Kisi Kisi Instrument Model Pembelajaran CTL: 

NO  Dimensi   Indikator NOMOR BUTIR 

SOAL 

1.  Pra Pembelajaran dengan 

meggunakan pendekatan 

CTL yang berorientasi 

pada creative thinking 

1. Penciptaan 

kondisi awal 

pembelajaran 

2. Memeriksa 

kesiapan dan 

kehadiran siswa 

1 

 

 

2 

2.  Membuka Pembelajaran 

dengan meggunakan 

pendekatan CTL yang 

berorientasi pada creative 

thinking 

1. Melaksanakan 

apersepsi 

2. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

 

3 

 

4 

3.  Kegiatan Inti 

Pembelajaran dengan 

meggunakan pendekatan 

CTL yang berorientasi 

pada creative thinking 

1. Penjelasan 

prosedur 

pembelajaran 

2. Membuat 

hubungan penuh 

makna 

3. Melakukan 

pekerjaan 

penting 

4. Belajar mengatur 

sendiri 

5. Kerja sama 

6. Berfikir kritis 

dan kreatif 

7. Memelihara 

individu 

8. Mencapai 

standar tinggi 

5 

 

 

6, 15 

 

 

7 

 

 

8, 18 

 

9, 10, 11, 12, 16, 17 

13, 23, 24 

 

14, 19, 20, 21, 22 

 

27 



ُُْ 
 

 

NO  Dimensi   Indikator NOMOR BUTIR 

SOAL 

4.  Penilaian proses dan 

hasil belajar dengan 

meggunakan pendekatan 

CTL yang berorientasi 

pada creative thinking 

1. Memantau 

kemajuan 

belajar yang 

dinilai dari 

prosesnya 

2. Melakukan 

penilaian 

autentik 

 

 

23 

 

 

 

 

25, 26, 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Kegiatan penutup 

pembelajaran 

1. Refleksi  

2. Menyimpulkan 

masalah sesuai 

dengan indikator 

hasil belajar 

3. Melakukan 

penilaian 

4. Memberikan 

umpan balik 

5. Pemberian 

kegiatan tindak 

lanjut 

29 

30 

 

 

 

31 

 

32 

 

33, 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُِْ 
 

 

 : صورة البحثٗالملحق 

 
   مقابلة تنفيذ نموذج التعليم والتعلم السياقي

 
 اإلستبيانة اجابة



ُّْ 
 

 

 
 بعد اختبار مهارة التفكير اإلبداعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُْْ 
 

 

 رسالة البحث: ٘الملحق 

 



ُْٓ 
 

 

 السيرة الذاتية

 ٕاألربعاء بتاريخ ديفي كورنيايت، كيـو ميبلدىا 
رجب بقرية  ٓوافق بتاريخ ـ اؼبُْٗٗديسمبَت 

 إيرناكايت.تريبيل. اسم أيب ىو غونادم كأمي ىي 

باؼببانج  ْاإلبتدائية اغبكومية زبرجت يف اؼبدرسة 
اؼبدرسة اؼبتوسطة  ، مث زبرجت يفََِٔيف سنة 

. مث ََِٗباؼببانج يف سنة  ُْاغبكومية 
مث التحاؽ ـ. َُِّذل معهد السبلـ اإلسبلمي سرهبونونج كمتخرجة يف سنة التحاؽ إ

نج كأخذت دراستها إذل اؼبستول اعبامعي يف جامعة رادين فتاح اإلسبلمية اغبكومية باؼبب
ـ. كيف السنة َُِٖيف سنة  زبصيص يف كلية الًتبية قسم تعليم اللغة العربية كمتخرج

ـ إلتحاؽ دراستها بكلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة َُِٖ
كأىلها ـ. عسى الٌلو أف يرزقها ََِِكمتخرج يف السنة  موالنا مالك إبراىيم ماالنج

كذريتها طوؿ العمر يف التقول كيف الصحة كالعافية كأف هبعلهم من  كأسرهتا كأساتيذىا
كمن العلماء العاملُت، ككذلك ؼبن يقوؿ آمُت  اجحُتتقُت كالفائزين كالنالصاغبُت كاؼب

ؾباه النيب البشَت  على ىذا الدعاء، كأدخلنا اعبنة مع األبرار برضبتك يا أرحم الراضبُت
و اؼبستعاف، كالحوؿ كالقوة إال بالٌلو العلي العظيم. ؿبمد صلى الٌلو عليو كسلم. كاللٌ 

 رب العاؼبُت.كاغبمد لٌلو 

  


