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العربية:    العنوان اللغة  تعليم  أنشطة  املتعدد  تطبيق  الذكاءات  أساس  يف ة  على 
 الثانوية اإلسالمية كاسيك مباالنج مدرسة سبيل الرشاد  

درجة  على  للحصول  شرط  لتوفي  حضرهتا  اليت  الرسالة  هذه  أبن  أقر 
جب العليا  الدراسات  العربية كلية  اللغة  تعليم  يف  إبراهيم املاجيستي  مالك  موالان  امعة 

أو   غيي  إبداع  من  زورهتا  وما  بنفسي  وكتبتها  حضرهتا  ماالنج،  احلكومية  اإلسالمية 
ليست من حبثي  وتبني أهنا فعال  أتليفه  استقباال أهنا من  وإذا ادعى أحد  أتليف آخر. 
فأان مستعد ألن أحتمل املسئولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على  

 كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 هذا وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جييين أحد على ذلك.
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مه  َواّلَله  كه َل َل َع ا َوَج ًئ  ْ ي وَن َش مه َل ْع ْم اَل تَ  كه اِت َه ْن بهطهوِن أهَم ْم ِم كه َرَج ْخ  َأ
َة   َد ِئ اَر َواأْلَْف َص َع َواأْلَْب ْم رهونَ   ۙ  الَس كه ْش ْم َت كه َل َع  َل

 ( 78)سورة النحل:  
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 الشكر والتقدير 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشراف األنبياء واملرسلني وعلى آله  

 عني، وبعد. وأصحابه أمج
ريد الباحث  ييسر الباحث انتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجيستي، وهنا  

قدم من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعدها على  يأن  
 كتابة هذه الرسالة، وهم: 

مالك إبراهيم جامعة موالان    املاجيستي، مدير  حممد زين الديناألستاذ الدكتور احلاج   .1
 .ج اإلسالمية احلكومية ماالن

املاجيستي، مدير الدراسة العليا، واألستاذ الدكتور    واحدموريناألستاذ الدكتور احلاج   .2
املاجيستي، رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة  شهداءاحلاج 

 . جموالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن
الدكتور عبد الوهاب رشيدي املاجيستي بصفته املشرف األول، والدكتور احلاج توفيق  .3

وأشرفتا  وأرشداها  الباحث  وجها  اللذان  الثاين،  املشرف  بصفته  املاجيستي  الرمحن 
 عليها بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.جزمها هللا خي اجلزاء.

امساحة   .4 مصطفى  بصري  املاجيستي الدكتور  حسن  مكي  أمحد  والدكتور  ملاجيستي 
يف   واإلرشادات  ابملالحظات  قاموا  الذين  املاجستي كاخلرباء  عارفة  زكية  والدكتورة 

 تطوير أنشطة تعليم اللغة العربية على أساس الذكاءات املتعددة. 
مر هللا  رئيسة املدرسة مبدرسة سبيل الرشاد الثانوية اإلسالمية مباالنج، حممد عافيف آ .5

 املاجستي واملعلمني فيها الذين ساعدوا الباحث يف إكمال كتابة هذه الرسالة. 
مساحة احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك  .6

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
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صدقاء حتت إشراف واحد  وجلميع الزمالء فصل الباء يف الدراسات العليا خاصة األ .7
وهناية مش  أوال النساء  ونور عفيفة وفرح  وانهض اإلسالمي الذين اوهم مفتوحيت  فعة 

 ساعدوين وشجعوين يف كل حال طول إكمال كتابة هذه الرسالة.  
وإن   وجل،  عز  هللا  من  توفيق  فهو  أصاب  فإن  املتواضع،  وعملي  جهدي  فهذا  وأخيا 

أن يقدم االقرتاحات لتحسني هذا البحث. وأسأل  أخطاء فهو لقلة علمي، وعلى القارئ
هللا العظيم أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجيستي هذه انفعة ومفيدة 

 ملتعلمى اللغة ومعلمها يف هذا العامل، أمني.
 

 2021 ليوماالنق يو 
 الباحث

 
 حمي الدين حيي
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 الكلمة اإلشارية: أنشطة التعليم، الذكاءات املتعددة، اللغة العربية
م يلتعل  ميذ التالهي تصور    ميذ التم اللغة العربية، فإن املشكلة اليت تواجه الييف تطبيق تعل

العربية   فهمه  أهنا اللغة  ميكن  وال  لغوية،    اصعًبا،  ميول  لديهم  الذين  للطالب   ميذ التالويسعر  إال 
 أوالنحويةالقواعد  ابمللل وعدم اهتمامهم بدروس اللغة العربية ألهنم جيب أن حيفظ املفردات وحيفظ  

( 1، يهدف الباحث إىل:  السابقة م اللغة العربية منخفضة. من املشاكل  يتكون نتائج تعلو .  الصرفية
تطبيق تعل  وصف  العربية  يأنشطة  اللغة  املتعددةم  الذكاءات  أساس  أنشطة   معرفة  (2،  على  فعالية 

 . على أساس الذكاءات املتعددةم اللغة العربية  يتعل
البحث  ا هذا  اب ستخدم  الكمي  التجرييباملدخل  هذ   . ملنهج  يف  هي   البحث  ااجملتمع 

، وكانت العينة املختارة هي مجيع مدرسة سبيل الرشاد الثانوية اإلسالمية كاسيك مباالنجالتالميذ يف  
طالب الفصل العاشر. تقنيات مجع البياانت املستخدمة هي االختبارات واملالحظات واالستبياانت 

 . منوذج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الواحدةوالتوثيق. استخدم الباحث يف تطبيقه  
يلي:   ما  النتائج  حبصول (  1أظهرت  التالميذ  ذكاء  ملعرفة  االستبانة  إبعطاء  البحث  قام 

البصري،  والذكاء  االجتماعي،  والذكاء  املوسيقي،  الذكاء  وهي  الفصل  يف  سائدة  ذكاء  أربعة أجزاء 
مث   اللغوي،  الباحث  والذكاء  التطبق  املتعددة عليمية  األنشطة  الذكاءات  أساس  األنشطة وهي    على 

ملهار  وأنشطة    ةاملوسيقية  الصورياالستماع  ملهار   ة ملهار   التعبي  اجلماعية  املناقشة  وأنشطة   ة التحدث 
 للعينة املزدوجة أن قيمة  التائي( ظهر نتائج اختبار  2الكتابة.    ةالقراءة وألعاب اجلمل )األلغاز( ملهار 

أكرب من   ( 8.590)  اتء احلساب   . حبيث يكون(0.000)  درجة فعالة و   ( 8.590)   اتء احلساب
. ٪95مبستوى داللة    0.05( أقل من  0.000)   دراجة فعالة( أو أن تكون  2.086)  دولاتء اجل

قد   السابقة  ابلبياانت  تعلإنطالقا  أنشطة  أن  على  يوضح  العربية  اللغة  املتعددة أساس  م  الذكاءات 
 . التالميذ م  يلميكن أن حتسن نتائج تع
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Abstract 

Yahya, Muhyidin. 2021. Implementation of Arabic language teaching activities 

based on multiple intelligences at Sabil Al-Rashad Islamic Senior High 

School  Malang. Master's Thesis. Department of Arabic Language 

Education, Graduate Faculty of Maulana Malik Ibrahim Islamic State 

University, Malang. 

The first supervisor: Dr. Abdul Wahab Rosyidi, the second supervisor: 
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In the application of teaching Arabic, the problem facing students is the 

perception of students to teach the Arabic language that it is difficult, and can 

only be understood by students who have linguistic tendencies, and students are 

bored and not interested in Arabic lessons because they must memorize 

vocabulary and memorize grammar or morphological rules. The results of 

teaching Arabic are low. Among the previous problems, the researcher aims to: 1) 

describe the application of Arabic language teaching activities based on multiple 

intelligences, 2) know the effectiveness of Arabic language teaching activities 

based on multiple intelligences. 

This research used the quantitative approach using the experimental 

method. The population in this research is the students in the Sabil al-Rashad 

Islamic Secondary School Kasik in Malang, and the selected sample is all the 

students of the tenth class. The data collection techniques used are tests, 

observations, questionnaires, and documentation. In its application, the researcher 

used the pre and post-test form for one group. 

The results showed the following: 1) The research gave a questionnaire 

to know the intelligence of the students with the acquisition of four parts of 

intelligence prevalent in the classroom, namely, musical intelligence, social 

intelligence, visual intelligence, and linguistic intelligence. Then the researcher 

applied educational activities based on multiple intelligences, which are musical 

activities for listening skills and expression activities. Pictures for speaking skills, 

group discussion activities for reading skills, and sentence games (puzzles) for 

writing skills. 2) The results of the double-sample t-test showed that the value of 

the t-account is (8.590) and the effective score is (0.000). So that the t-calculation 

(8.590) is greater than the t-table (2.086) or the effective bicycle (0.000) is less 

than 0.05 with a level of significance of 95%. Based on the data above, it shows 

that Arabic language teaching activities based on multiple intelligences can 

improve student learning outcomes and can indirectly overcome students' 

problems in learning Arabic at Sabilurosyad Gasek Islamic High School Malang. 
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Abstrak 

Yahya, Muhyidin. 2021. Implementasi kegiatan pengajaran bahasa Arab 

berdasarkan kecerdasan ganda di SMA Islam Sabilurrosyad Gasek 

Malang. Tesis. Jurusan Magister Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing I: Dr. Abdul Wahab Rosyidi, Pembimbing II: Dr. 

Taufiqurrochman 
 

Kata Kunci: Aktifitas Pembelajaran, Kecerdasan Ganda, Bahasa Arab 

Dalam penerapan pembelajaran bahasa Arab, masalah yang dihadapi 

siswa adalah persepsi siswa untuk mengajar bahasa Arab yang sulit, dan hanya 

dapat dipahami oleh siswa yang memiliki kecenderungan kebahasaan, dan siswa 

bosan dan tidak tertarik dengan pelajaran bahasa Arab karena mereka harus 

menghafal kosakata dan menghafal aturan tata bahasa atau morfologi. Hasil 

pengajaran bahasa Arab rendah. Diantara permasalahan sebelumnya, peneliti 

bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan penerapan kegiatan pembelajaran bahasa 

Arab berbasis kecerdasan ganda, 2) mengetahui efektivitas kegiatan pembelajaran 

bahasa Arab berbasis kecerdasan ganda. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa di SMA Islam 

Sabilurrosyad Gasek Malang, dan sampel yang dipilih adalah seluruh siswa kelas 

X. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, angket, dan 

dokumentasi. Dalam penerapannya, peneliti menggunakan One Group Pretest-

Posttest. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1) Hasil angket 

kecerdasan siswa di peroleh empat bagian kecerdasan yang dominan, yaitu 

kecerdasan musikal, kecerdasan sosial, kecerdasan visual, dan kecerdasan 

linguistik. Kemudian peneliti menerapkan kegiatan pendidikan berbasis 

kecerdasan ganda, yaitu menyanyi untuk keterampilan mendengarkan, ta’bir as-

shuary untuk keterampilan berbicara, kegiatan diskusi kelompok untuk 

keterampilan membaca, dan permainan kalimat (puzzle) untuk keterampilan 

menulis. 2) Hasil uji-t menunjukkan nilai t-hitung (8,590) dan nilai signifikasi 

(0,000). Sehingga t-hitung (8,590) lebih besar dari t-tabel (2,086) atau tingkat 

signifikasi (0,000) lebih kecil dari 0,05 dengan tingkat signifikansi 95%. 

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa kegiatan pengajaran bahasa Arab 

berbasis multiple intelligences dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan secara 

tidak langsung dapat mengatasi problematika siswa dalam pembelajaran bahasa 

Arab di SMA Islam Sabilurrosyad Gasek Malang. 
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   الفصل األول
 والدراسات السابقة  اإلطار العام

 املقدمة  .أ
م اللغة العربية من مكوانت رئيسية، وهي األهداف واحملتوى والطرق ييتكون تعل 

والتق واألنشطة  مكوانو والوسائط  التعل   ةمرتابط  ت مي. كل  أهداف  البعض.  بعضها  م  يمع 
م اللغة يأن الغرض من تعل ريف  هي األهداف اليت من املتوقع حتقيقها بعد تنفيذ التعلم. نع

على التواصل ابستخدام اللغة العربية شفهياً    التالميذالعربية بشكل عام هو تطوير قدرة  
التعل   1وكتابياً.  مكوانت  تعمل  اهلدف،  هذا  حتقيق  أجل  حتقيق يمن  يف  األخرى كدعم  م 

التعل  أنشطة  ذلك  يف  مبا  األهداف،  التعليمية كخربا يهذه  األنشطة  ختدم  تعليمية  م.  ت 
التعليمية   تلعب األنشطة  واملهارات.  واملعرفة  واألخالقية  املهارات الروحية  لتنمية  للطالب 
دورًا مهًما، ألن هذه األنشطة التعليمية هي عملية تعلم حقيقية حيث يوجد تفاعل بني 

و  جناح   التالميذاملعلمني  حتديد  مرحلة  هي  املرحلة  هذه  أن  القول  ميكن  حبيث  والبيئة. 
م يف يم. من أجل ذلك، جيب أن أيخذ إعداد أنشطة التعل يرس يف حتقيق أهداف التعل الد

واالسرتاتيجيات  األساليب  واختيار  املواد  حيث  من  الضرورية  اجلوانب  مجيع  االعتبار 
 .التالميذواستخدام الوسائط والبيئة وقدرات 

يد من العوامل، على اكتساب اللغة، فإهنا تتأثر ابلعد التالميذإىل قدرة  انإذا نظر 
االجتماعية   والظروف  والبيئة،  والذكاء،  واجلنس،  والصحة،  العمر،  ذلك  يف  مبا 

يرتبط   ابملوهبةواالقتصادية.  عالية  عالقة  له  الذكاء  من عامل  العديد  إن  قال كااي  . كما 
وثيقا.  ارتباطا  مرتبطان  واإلجناز  الذكاء  أن  تظهر  األحباث  ينتبه    2نتائج  أن  جيب  لذلك، 

ذكاء   دور  إىل  العربية  اللغة  اللغة   التالميذ تعلم  مهارات  حتسني  لدعم  التعلم  عملية  يف 
 .ات واملهار  ات ملعرف االعربية يف

 
 .(2016عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع,  ) املناهج الرتبوية املعاصرة ,حممود داود الربيعي 1

2 Fatih KAYA, Joyce JUNTUNE, and Laura STOUGH, “Intelligence and Its Relationship to 
Achievement,” Elementary Education Online 14, no. 3 (2015): 1060–78. 
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مكوانت   تشكل  اليت  ابملتغيات  يتعلق  فيما  مطوال  الذكاء  فكرة  مناقشة  متت 
كاء هو القدرة على فهم شيء ما والقدرة على احلصول على  الذكاء. التعريف األول للذ 

الشخص   هنااآلراء.  الذي    الذكي  من  حللها هو  خطوات  واختاذ  املشكلة  فهم  يف  أسرع 
ى املنطق يف هذه احلالة، يهفهم الذكاء على أنه قدرة فكرية تركز بشكل أكرب عل  3.بسريعة

يف حل املشكالت. التعريف الثاين للذكاء هو قدرة الشخص على اإلجابة على األسئلة 
، دائم  ةميكن رؤية ذكاء الشخص من بهعد خمتلف  4اليت تعترب اختبارات موحدة يف الفصل.

ال يتم  اليت  العادات  أساس  على  وديناميكي  للطفل  التطور،  يكون  قد  غالًبا.  هبا  قيام 
تعتربها    ىاحد اليت  الذكاء  فئة  يف  تضمينها  يتم  مل  اليت  البارزة  الذكاءات  من  أكثر  أو 

 املدرسة مهمة. 
عن    غاردنرلدى   خمتلفة  نظر  لدى تعريف  وجهة  ليس  لغاردنر،  وفقا  الذكاء. 

تسع ذكاء   الناس ذكاء عام واحد، لكن لديهم سلسلة من الذكاءات. على األقل، هناك
عرَب عنها غاردنر، وهي: اللفظية اللغوية، واملنطقية، والرايضية، والبصرية املكانية، واحلركة  
تتميز   الروحية.  والوجودية  والطبيعية،  واالجتماعية،  والشخصية،  واملوسيقى،  اجلسدية، 

متعدد. بذكاء  النظرية  من  اإلكل    5هذه  قليل  ولكن  الذكاء،  من  خمتلفة  أنواع  لديه  نسان 
امل نفكر    عظمالذكاء  ما  غالًبا  الشخص.  يف  البارز  لديهم    التالميذ  أنأو  ذكاء الالذين 

ال أن  رايضاملنطقي  احلقيقة  لكن  أذكياء.  يف   التالميذي كطالب  معروفني  الذين كانوا 
يف الفصل، كانوا قادرين على    ليس هلم إجناز التعليمالسابق بكوهنم مشاغبني وعنيدين و 

حتقيق النجاح وأصبحوا قادة اجملتمع. غالًبا ما يوجد هذا النوع من األشخاص يف اجملتمع  
عاٍل.   أداء  أغبياء،  املشا  التالميذولديه  ليسوا  الفصل  يف  املصنفني  وغي  والعنيدين  غبني 

مثل؛  الذكاء  من  أخرى  أنواع  يف  يربزون  وقد  الرايضي  الذكاء  أنواع  يف  يربزون  ال  لكنهم 
الذكاء االجتماعي والوجودي واملوسيقي والبصري املكاين والروحي وما إىل ذلك. لذلك 

 
3 Kadek Suarca, Soetjiningsih Soetjiningsih, and IGA. Endah Ardjana, “Kecerdasan Majemuk Pada 
Anak,” Sari Pediatri, 2016, https://doi.org/10.14238/sp7.2.2005.85-92. 
4 Suarca, Soetjiningsih, and Ardjana. 
5 Howard E Gardner, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 10th ed. (New York: 
Basic Book, 1993). 
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اختيار أسلوب التعلم الذي يتوافق مع لتطويره و   التالميذ لدى  من الضروري معرفة الذكاء  
 . التالميذ  نوع ذكاء

  التالميذالفرص وأتمل يف حتسني قدرات    ة يعطياملتعدد  ات وجهة نظرية الذكاء
  ة املتعدد  ات وتوفر اهلواء النقي للباحث لتطبيق املبادئ األساسية اليت جلبتها نظرية الذكاء

تعل  العربيةم  ييف  ا  يف  اللغة  الرشاد  سبيل  مباالنجمدرسة  اإلسالمية كاسيك  نظر  ب.  لثانوية 
ينجحون يف املواد    التالميذ املدرسة أن بعض    هذه  حىت اآلن يف   التالميذ م  يإىل نتائج تعل 
فقط   تعليم  العربية  نتائج  بعض  اليت   األخر   التالميذوأما  احلدود  من  األدىن  احلد  تليب  ال 

وحتفيزهم للمشاركة   التالميذ اس  إضافة إىل ذلك، ال يزال مح  يطبقها مدرس املواد العربية.
التعل  وأنشطة  العربية  اللغة  منخفضة.  يتعليم  تظهر  م  استعداد  وهذا  خالل    التالميذمن 

إىل    ةيف الفصل. نظر   التالميذم وانضباط حضور  يألخذ الدروس واملشاركة يف أنشطة التعل 
الت عملية  يف  عقبات  هناك  أن  يبدو  التعل أو    عليمذلك،  تيأنشطة  يتم  اليت  أن  و   نفيذهام 

من اخللفية   عهد مطابقة للغة العربية كعلم يتم تعلمه طوال الوقت.املهذه املدرسة يف بيئة  
يف  ة  على أساس الذكاءات املتعدد  اللغة العربية   تعليمأنشطة    طبيقتباهتم الباحث    السابقة

 .مدرسة سبيل الرشاد الثانوية اإلسالمية كاسيك مباالنج 
 أسئلة البحث  .ب

يف املدرسة ة  على أساس الذكاءات املتعدد  اللغة العربيةتعليم  أنشطة    بيقتط  كيف .1
 الثانوية اإلسالمية سبيل الرشاد؟

العربية تعليم  أنشطة    تطبيق   فعالية   مدى  ما .2 املتعدد  اللغة  الذكاءات  أساس  ة على 
 ة اإلسالمية سبيل الرشاد؟ يف املدرسة الثانوي

 أهداف البحث .ج
العربيةتعليم  أنشطة    بيقتط  وصف .1 املتعدد  اللغة  الذكاءات  أساس  يف ة  على 

 . املدرسة الثانوية اإلسالمية سبيل الرشاد
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يف املدرسة ة  ات املتعددعلى أساس الذكاء  اللغة العربيةتعليم    أنشطة  فاعلية  معرفة .2
 . الثانوية اإلسالمية سبيل الرشاد

 فروض البحث . د
الذكاءات :    فروض املباشر  .1 أساس  على  العربية  اللغة  تعليم  فعالة  توجد 

 النج. ااملتعددة يف مدرسة سبيل الرشاد الثانوية اإلسالمية مب
الذكاءات   : فري فروض الص .2 أساس  على  العربية  اللغة  تعليم  فعالة  توجد  ال 

 النج. ااملتعددة يف مدرسة سبيل الرشاد الثانوية اإلسالمية مب

 البحث  فوائد .ه
 فوائد البحث يرجي من هذا البحث أن يكون مفيدا يف اجلوانب التالية: 

  ية النظريةمن الناح .1
أساس   على  العربية  اللغة  تعليم  حول  القادمية  البحوث  يكمل  البحث  هذا 

ويس  املتعددة  املعرفة  الذكاءات  شأهنااجلفكار  األإضافة  و تفيد لزايدة  خصة   ديدة من 
الثانوية مرحلة  يف  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة  أشكال  علميا  و .  يف  إسهاما  تكون  أن 

يقوم الذين  األخرين  أساس  للباحثني  على  العربية  اللغة  تعليم  عن  ابلبحث  ون 
 .تعددةالذكاءات امل

 من الناحية التطبيقية  .2
مرجعا   البحث  هذا  يكون  تعليم  للمعلمني  سوف  العربيةيف  يف   اللغة 

 قبلمن  املؤسسة التعليمية األخرى حبيث يكون تعليم اللغة العربية أكثر إبداعا وممتعا  
   ية مرتفعة مبناسبة بذكاءات التالميذ.حىت يكون كفاءة اللغوية واملهار 

 حدود البحث  . و
 حيدد الباحث يف هذا البحث إىل ثالثة أقسام وهي:

املوضوعي .1 الباحث    : ةاحلدود  أنشطةأحدد  األنشطة  ن  هي  الباحث  طبقها   التعليم 
أساس على  العربية  اللغة  لتعليم  تسعة   الصفية  على  يتكون  اليت  املتعددة  الذكاءات 
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الباحث وحدد  الذكاءات  هي  أنواع  املستخدمة  الذكاء    ربعةأ  الذكاء  وهي  أنواع 
املوسيقي والذكاء  البصري  والذكاء  منجتماعي  اال   والذكاء  اللغوي  نتيجة    املختارة 

 ستبانة.  اال
إلسالمية سبيل الرشاد املدرسة الثانوية ا  و يف: أما مكان البحث فهةاحلدود املكاني .2

 م.2021-2020بكاسيك ماالنج جاوا شرقية يف فصل العاشرة عام الدراسي 
الزماني .3 شهر  ةاحلدود  من  البحث  زمان  الباحث  حدد   يف   مايو  حىت  مارس: 

 م. 2021السنة 
 حتديد املصطلحات .ز

 عربيةأنشطة تعليم اللغة ال .1
كل فعل أو إجراء يقوم به املعلم أو املتعلم أو    أنشطة تعليم اللغة العربية هي

مها معا، أو يقوم به متخصص أو زائر، لتحقيق أهداف تربوية معينة، وتنمية املتعلم  
ملة، سواء ذلك داخل الفصل الدراسي أو خارجه، داخل املدرسة  اتنمية شاملة متك

 .فهااإشر  أو خارجها، شريطة أن يظل حتت
 الذكاءات املتعددة .2

نظرية الذكاء اليت ابتكرها هوارد غاردنر،  إحدى من  الذكاءات املتعددة هي  
 هذه النظرية تعترب أن كل إنسان لديه الذكاء الفردي املختلف.

 الذكاء االجتماعي  .3
الذكاءات املتعددة الذي مييل إىل قدرة    حدأالذكاء االجتماعي هو من  

 . هم اآلخرين وكيفية التعاون معهمعلى فاإلنسان 
 الذكاء البصري .4

البصري هو    البصريالذكاء   العامل  إدراك  على  بطريقة    القدرة  وتكييفه 
يكون  حيث  البصر  حاسة  مع  الذكاء  من  النوع  هذا  ويتعامل  وملموسة  ذهنية 

 .الفرد قادرا على تصور جسم ما وتكوين الصور والتصورات الداخلية
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 يالذكاء املوسيق .5
هو القدرة على  الذي مييل إىل    ءالذكا  حدأالذكاء االجتماعي هو من  

 .إدراك األحلان والنغمات املوسيقية واإلنتاج والتعبي املوسيقي
 الذكاء اللغوي  .6

هو من الذي مييل  حدأ  الذكاء االجتماعي  الشخص   إىل  الذكاء  قدرة 
 .فعال بشكل شفهيا أو حتريراي على استخدام الكلمات 

 الدراسات السابقة .ح
 قام بعض الباحثني ابلدراسة املماثلة يف هذه اجملال، منهم:

 )اجمللة(  2017عبد البسيط،  .1
البحث املتعددة    :العنوان  نظرية الذكاءات  ضوء  الكالم يف  تدريس مهارة 

(. أهداف  سة أانك صاحل االبتدائية ماالنج جاوى شرقية )ابلتطبيق على تالميذ مدر 
املتعددة.  (  1البحث:   الذكاءات  أساس  على  العربية  اللغة  تعليم  عملية  (  2معرفة 

معرفة فاعلية استخدام نظرية الذكاءات املتعددة يف تعليم اللغة العربية وخاصة مهارة  
البحث: منهج  جتريبي  التحدث.  دراسة  هو  الدراسة  هذه  وابلتايل تصميم  ة. 

للحصول على الرتكيز، يقرر الباحث استخدام اجملتمع والعينة فقط للطالب الذين 
الذكاءات  أحباث  تطبيق  خالل  من  للكلمات  ومسعي  ذكي  تعلم  أسلوب  لديهم 

البحث: نتائج  نظرية  1املتعددة.  أساس  على  التحدث  مهارة  عملية  تتكون   )
الت واملبادئ  الشخصية،  من  املتعددة  معيار  الذكاءات  املادة،  )العنوان،  وجيهية 

الفرتة املؤشر،  النشاط (الكفاءة،  التمهيدي،  النشاط  املشهد،  )إعداد  اإلجراء   ،
التقييم.   اخلتامي(،  النشاط  نظرية  2الرئيسي،  ابستخدام  التحدث  مهارة  نتيجة   )

، ومتوسط  79.16الذكاءات املتعددة يف االختبار الالحق يف جمموعة التجربة تعين  
املعياري  23.33مقرتن  خمتلف   واالحنراف  املعياري  7.35،  واخلطأ   ،3.00 ،  

التائي و  املهمة    5.534  اإلختبار  الستخدام   0،003والقيمة  الفعال  واملستوى 
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هو   التحدث  مهارة  يف  املتعددة  الذكاءات  التائي  نظرية  وهذا 5.534اإلختبار   ،
 (.2،29) ٪5( و2،11) ٪1اجلدوال التائي املستوى أعلى من 

 )اجمللة( 2019عتيقة عليالته وأغوس ويداينتورو،  .2
فاعلية استخدام أنشطة الذكاء املتعددة يف فهم االستماع   :العنوان البحث

( اكتشف فرق الفعالية بني استخدام 1 . أهداف البحث:التالميذوحتسني اهتمام  
و االستماع،  فهم  يف  التقليدية  واألنشطة  متعددة  ذكاء  اهتمام 2أنشطة  يف   )

شبه جترييب مع البحث ابملنهج  . منهج البحث: كان  م اللغة اإلجنليزيةيبتعل   التالميذ
التجرييب   الفصل  استخدم  والبعدي.  القبلي  االختبار  جمموعة  من   5تصميم  فئات 

الذكاء اللغوي والذكاء املنطقي/الرايضي والذكاء البصري    :الذكاءات املتعددة وهي
الطبيع والذكاء  املوسيقي  استيعاب والذكاء  اختبار  الدراسة  هذه  استخدمت  ي. 

االستماع واالستبيان كأدوات حبث جلمع البياانت. كانت تقنية حتليل البياانت يف 
هي الدراسة  البحث:  (Manova)  مانوفا  هذه  نتائج  الذكاء 1.  استخدام  يعد   )

التقليدية   األنشطة  من  فعالية  أكثر  االستماع  فهم  يف  داللة املتعدد  مبستوى 
اهتمام  2)  ؛0،000 يف  متعددة  ذكاء  أنشطة  استخدام  اللغة  يبتعل   التالميذ(  م 

 .0،000 مبستوى داللةاإلجنليزية أكثر فاعلية من األنشطة التقليدية 
احلمد،   .3 سامل  ومرمي  نويب  حممد  أمحد  الشامي،  حممد  الدين  )املؤمتر   2013مجال 

 الدويل( 
نظرية الذكاءات املتعددة  تصميم أنشطة اإللكرتونية وفقاً ل :العنوان البحث

يف مقرر تربية املوهوبني وأثرها على التحصيل والدافعية حنو التعلم لدى طلبة جامعة 
 ي على ثالثة أنواع من الذكاءات لطلبة اجملموعة التجريبية وهاخلليج العريب، وخيتص  

واملنطقى االجتماعي،  الشخصي،  البحث:الذكاء  أهداف  أثر    .  على  لتعرف 
األنشط التحصيل تصميم  على  املتعددة  الذكاءات  لنظرية  وفقا  اإللكرتونية  ة 

جبامعة اخلليج العريب تربية املوهوبني  مقرر  يف  البحث: والدافعية حنو التعلم  . منهج 
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اب الباحثني  البياانت يستخدم  مجع  وطريقة  جترييب،  شبه  بتصميم  التجرييب  ملنهج 
داللة إحصائية بني متوسط    وجود فروق ذات . نتائج البحث:  ابإلختبار واإلستبانة

الختبار   الكلية  الدرجة  من  يف كل  الضابطة  واجملموعة  التجريبية  اجملموعة  درجات 
التحصيل النهائي للمقرر، الدافعية حنو املواد التعليمية، والدافعية حنو التعلم وكانت 

 . الفروق مجيعها لصاحل اجملموعة التجريبية
 )اجمللة( 2016ن أوانل، إمساعيل دوجاو زينور الغون غوندوز  .4

البحث مهارات   :العنوان  تطوير  على  املتعددة  الذكاءات  أنشطة  أتثي 
ا  البحث:  أهداف  أجنبية.  اإلجنليزية كلغة  اللغة  سياق  يف  آاثر  كالكتابة  تشاف 

أنشطة الذكاءات املتعددة مقابل الطريقة التقليدية يف تطوير الكتابة ابللغة اإلجنليزية  
س يف تركيا. منهج البحث: مت تطبيق طريقة حبث شبه جتريبية  لطالب الصف الساد

طالًبا يف الصف السادس    50مع تصميم اختبار ما قبل االختبار. كان املشاركون  
جتريبية   املشاركني كمجموعة  تقسيم  مت  تركيا.  يف  أرداهان  يف  حكومية  مدرسة  يف 

نشطة الذكاءات وضابطة بشكل عشوائي. مت توجيه اجملموعة التجريبية من خالل أ
نتائج   التقليدية.  الطريقة  خالل  من  الضابطة  اجملموعة  إرشاد  مت  بينما  املتعددة 
الطريقة  من  إجيابية  أكثر  املتعددة  الذكاءات  أنشطة  يف  املشاركني  يعكس  البحث: 

 التقليدية للتعليم. 
 )الرسالة(   2019ليىت موليد أدمى،  .5

اس الذكاءات املتعددة )دراسة  تعليم اللغة العربية على أس  :العنوان البحث
اللغة  تعليم  وصف  البحث:  أهداف  بباري كديري(.  العربية  مركز  مبؤسسة  حالة 
العربية على الذكاء اللغوي واستخدام طريقة على الذكاء احلركى واستخدام وسائل 

الدورة   مؤسسة  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  واملوسيقي  البصري  الذكاء  مركز "على 
رامج اإلعداد والشرقي األول. منهج البحث: يستخدم البحث الكيفي العربية" يف ب

وأما املنهج هذا البحث هو املنهج الدراسة احلالة. وأسلوب مجع البياانت يتضمن 
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املوفر ابستخدام املفهوم  البياانت  وأسلوب حتليل  والواثئق.  واملالحظة  املقابلة   على 
ة العربية يف مؤسسة مركز العربية  ( أن تعليم اللغ1. نتائج البحث:  مليس وحربمان

واحلفظ   واجملادلة  احملادثة  هي:  اللغوي  الذكاء  على  يتعلق  الذي  بباري كديري 
املفردات واإلستماع والسرد القصصي والعصف الذهن واحملادثة األسبوعية واخلطابة  
الذهن  والعصف  اليومية  التعربات  وإعطاء  السكن  يف  اخلطابة  وتدريب  األسبوعية 

اللغة.  األسبوع أخطاء  وحتليل  املفردات  وتطوير  يف 2ية،  استخدمت  والطريقة   )
تعليم اللغة العربية متنوعة يعين طريقة املناقشة وطريقة احملاضرة وطريقة حل املشكلة 
وطريقة  دور  تقاسم  وطريقة  العقل  خرائط  رسم  وطريقة  التحقيق  أساليب  وطريقة 

الذكا احلفر.واستخدام  وطريقة  النصي  يف  التعاونية  احملادثة  تعليم  عند  احلركى  ء 
الدرس الثامن من املدة اخلريطة وعند لعب الدمي وعند الربامج اإلضايف من املدة  

eat bulaga    .الضمائر مناسبة  3لعب  تعليمية  وسائل  واملوسيقى  الصور  تصبح   )
واملوسيقي. البصري  ذكاء  لديهم  الذين  عندما   للطالب  الصورة  وسائل  تهستخدم 

يف   Eat bulagaولعاب    )ekstrakulikuler(يات اليومية واحملادثة اإلضايفتعليم التعب
تعليم التعبيات وعند متثيل يف اللقاء األسبوع. أّما الذكاء املوسيقى كوسيلة تعليمية  
اللقاء  عند  معا  الغناء  واألنشطة  األول  الشرقي  برانمج  على  احملادثة  تعليم  يف 

 اإلسبوع. 
 (ةل اجمل) 2013، مدمصطفى حم عبد الرؤف  .6

فاعلية برانمج مقرتح لألنشطة التعليمية قائم على نظرية   العنوان البحث:
الذکاءات املتعددة ىف تنمية مهارات التفکي الناقد والتحصيل الدراسى ىف الفيزايء 

التحصيل منخفضى  الثانوى  األول  الصف  طالب  البحث:  .لدى  ( 1  أهداف 
طة التعليمية قائم على نظرية الذکاءات املتعددة  تقصى فاعلية برانمج مقرتح لألنش 

طالب  لدى  الفيزايء  ىف  الدراسى  والتحصيل  الناقد  التفکي  مهارات  تنمية  ىف 
التحصيل منخفضى  الثانوى  األول  مت  2  .الصف  البحث  من  اهلدف  لتحقيق   )

https://saep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=171999&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%81
https://saep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=171999&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%81
https://saep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=171999&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%81
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إعداد مقياس للذکاءات املتعددة للکشف عن أهم أمناط الذکاءات السائدة لدى  
ال التحصيل.طالب  منخفضى  الثانوى  األول  البحث:    صف  يستخدم منهج 

هي   البحث  ونتائج  التجرييب.  فروق  البحث  وجود  الدراسة:  هذه  نتائج  عن  نتج 
داللة   مستوى  )عند  إحصائية  داللة  طالب 0.05ذات  درجات  متوسطي  بني   )

التف ملهارات  االختبارين  تطبيق كال  يف  الضابطة  واجملموعة  التجريبية  كي اجملموعة 
درجات  بني  إحصائية  وداللة  موجبة  ارتباط  عالقة  وجود  إىل  ابإلضافة  الفيزايئي. 
التفكي  مهارات  اختبار  تطبيق  بعد  الضابطة  واجملموعة  التجريبية  اجملموعة  طالب 
تظهر   الفيزايء.  يف  الدراسي  التحصيل  اختبار  تطبيق  بعد  ودرجاهتم  النقدي 

ا على برانمج النشاط التعليمي املقرتح بناًء  ( أيًضا أتثيًا كبيً d( و )h2الدرجات )
على نظرية الذكاء املتعدد يف تطوير مهارات التفكي النقدي وحتصيل تعلم الفيزايء  

 لطالب الصف األول ذوي التحصيل املنخفض.

 )الرسالة(  2014، سيين فتحي حسن أبو محد .7
 نظرية الذكاءات   أثر استخدام إسرتاتيجية تعليمية قائمة على  :العنوان البحث

املدارس احلكومية يف حمافظة  املتعددة يف حتصيل طلبة الصف السادس األساسي يف
منهاج حمتوى  يف  لديهم انبلس  الناقد  التفكي  مهارات  تنمية  ويف  العربية  .  اللغة 

البحث: طالب   معرفة  أهداف  حتصيل  يف  املتعددة  الذكاءات  نظرية  استخدام  أثر 
الل  منهاج  يف  السادس  املدارس  الصف  يف  لديهم  الناقد  التفكي  وتنمية  العربية،  غة 

انبلس حمافظة  يف  البحث:  احلكومية  منهج  التجرييب،  .  املنهج  الباحثة  استخدمت 
جتريبية   جمموعتني  على  موزعني  الدراسة  جمتمع  من  قصدية  عينة  اختيار  مت  حيث 

الن التفكي  واختبار  حتصيلي،  اختبار  من  الدراسة  أداة  تكونت  ومت  وضابطة.  اقد 
ذوي   من  احملكمني  من  جلنة  على  عرضهما  طريق  عن  األداتني  صدق  من  التحقق 
)كرونباخ  معادلة  ابستخدام  لالختبارين  الثبات  معامل  حساب  ومت  االختصاص، 

البحث:  ألفا( نتائج  تعلمت .  )اليت  التجريبية  اجملموعة  عالمات  متوسط  فقد كان 
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يت تعلمت ابلطريقة التقليدية(، وأن  ابستخدام االسرتاتيجية( أعلى من الضابطة )ال
 .متوسط عالمات اإلانث أعلى من الذكور يف التحصيل والتفكي الناقد

عند   السابقة  ابلدراسة  متساوي  البحث  البسيطهذا  عليالته  ،  عبد  عتيقة 
ويداينتورو  سامل،،  وأغوس  ومرمي  نويب  حممد  وأمحد  حممد  الدين  الغون   زينور  مجال 

أوانلو غوندوز   دوجان  الرؤف  ،إمساعيل  حممد  عبد  أدمىو ،  مصطفى  موليد   ليىت 
فتحي املتعددة  يف  وسيين  الذكاءات  انظرية  أنشطة  جمال  ويف  متساوي  .  لتعليم 
مجال الدين حممد وأمحد حممد نويب  ،  عتيقة عليالته وأغوس ويداينتوروابلدراسة عند  

  . إمساعيل دوجان أوانلو الغون غوندوز  زينور ،مصطفى حممد عبد الرؤف ومرمي سامل،
و  البسيط  عبد  عند  ابلدراسة  متساوي  العربية  اللغة  تعليم  جمال  أدمى ويف  موليد   ليىت 

حقي. هبذ  ونصرالدين  )الب  ا والفرق  يعين:  السابق  والبحث  ا1حث  أن  لذكاءات ( 
وأما فقط.  الذكاء اللغوي والبصري واملوسيقي واإلجتماعي  اليت يبحث هي  املتعددة  

تعليم اللغة العربية اليت يبحث هي تعليم اللغة العربية العامة لتالميذ يف مرحلة الثانوية  
صف  يف  التالميذ  يدرس  اليت  واملهارية  اللغوية  الكفاءة  املواد    أي كل  عن  العاشر 

الصفية  األنشطة  هي  الباحث  سيبحث  اليت  التعليم  أنشطة  وأما  املكتوبة.  التعليمية 
التعليم.   ختطيط  يف  يكتب  اليت  2)اليت  البحث  منهجية  أن  هي  سي(  املنهج  ستخدم 

والكمي   الكيفي  ابملدخل  أدي  منوذج  على  وبتصميم  التطويري  التجريبية  شبه  أبداء 
واإلاإل القبلي  البعديختبار  )جمل  ختبار  واحدة.  يف 3موعة  تقع  البحث  موقع  أن   )

 وهذا البحث تقع يف املدرسة سبيل الرشاد الثانوية اإلسالمية بكاسيك ماالنج. 
 

 

 

 

 

 

https://saep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=171999&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%81
https://saep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=171999&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%81
https://saep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=171999&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%81
https://saep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=171999&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%81
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 ثاين الفصل ال
 اإلطار النظري 

 اللغة العربية  عليمتأنشطة املبحث األول: 
 اللغة العربية عليم تأنشطة مفهوم  . أ

ة مكانة هامة يف املنهج، الن هلا أتثي كبية يف تشكيل حتتل األنشطة التعليمي
وتفاعلية  تبادلية  عالقات  يف  األنشطة  وتعمل  سلوكه،  تعديل  مث  ومن  املتعلم،  خربات 

األخرى. املنهج  عناصر  هي    مع  التعليمية  األنشطة  أن  قاسم  وعلي  احلواري  قال  كما 
واحملتو  األهداف  لتحقيق  التالميذ  به  يقوم  ما  فكرية  ولرتمجى  كل  ملهارات  لديهم  تها 

وقيم وحركية  هيوكذلك    6. واجتماعية  األنشطة  أن  وعايز  زاير  الذي    يقول  اجلهد 
عالقة  الوجدان    7علم فيه عقله وجسمه يف إجناز هدف معني. حيتاج إىل أن يستعمل املت

لتحقيق  ال أداة  هي  واألنشطة  واألهداف،  األنشطة  بني  التعل أواضحة  على يهدف  م 
املهار  لتطوير  سواء  والسلوك  ةحد  واالجتماعية  التالميذ ستفادة  إب  يةواملعرفة  أجساد 

 8حقيق األهداف.كما قال اخلليفة أن النشاط التعليمي وسيلة مهمة لت عقوهلم.و 
ويعرف نشاط التعليم والتعلم أبنه كل نشاط يقوم به املعلم أو املتعلم أو مها  

أو معا، التحقيق األهداف التعليمية، والنمو الشامل للمتعلم، سواء مت داخل الفصل  
داخ املدرسة. خارجه،  إشراف  حتت  يتم  أنه  طاملا  خارجها،  أو  املدرسة  9ل 

املقصد 
التأبنشطة   العمليات  أو  اإلجراءات  أو  األفعال  أهنا  مصطفى  املستهدفة  عند  عليمية 

أبنه    املتعلم لتنمية  املفهوم  هبذا  اللقاين  أيكيد  املدرسة.  يف  التعليمية  أبهداف  املناسبة 
" مها معايقول  أو  املتعلم  أو  املعلم  به  يقوم  إجراء  أو  فعل  التعلم كل  أبنشطة   ، يقصد 

 
 .81(, ص. 2016حممد عبد هللا احلاوري وحممد سرحان علي قاسم, مقدمة يف علم املناهج الرتبوية )صنعاء: مكتبة الوسطية,  6

صفاء   7 دار  )عمان:  تدريسها  وطرائق  العربية  اللغة  مناهج  عايز,  امساعيل  اميان  و  زاير  علي  والتوزيع,  سعد  ص. 2014للنشر   ,)
331. 

اخلليفة 8 جعفر  املع ,حسن  املدرسي  وتطويره(املنهج  وتقوميه  وتنظيماته  ومكوانته  وأسسه  )مفهومه  الرشد,   اصر  مكتبة  )الرايض: 
 .149(, ص. 2014

 .47(, ص. 2000)الرايض: دار املريخ للنشر,  املناهج الدراسية )عناصرها وأسسها وتطبيقاهتا( ,صالح عبد احلميد مصطفى  9
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معينة   وذلك  تربوية  أهداف  أو    ،لتحقيق  الدراسى  الفصل  داخل  ذلك  سواء كان 
املدرسة،  خارجه  إشراف  حتت  يقول   10. "ولكن  أبنه  السابق  التعريف  اخلليفة  وأيكيد 

تعلم أو مها معا، أو يقوم "النشاط التعليمي هو كل فعل أو إجراء يقوم به املعلم أو امل
شاملة  تنمية  املتعلم  وتنمية  معينة،  تربوية  أهداف  لتحقيق  زائر،  أو  متخصص  به 
خارجها،   أو  املدرسة  داخل  خارجه،  أو  الدراسي  الفصل  داخل  ذلك  سواء  متكملة، 

 11شريطة أن يظل حتت إشرفها. 
من   عنصر  إحدى  التعليمية  األنشطة  أن  الباحث  يرى  السابق  الشرح  من 

. ألن يقوم التفاعل بني املعلم تكون وسيلة لتحقيق األهداف التعليميةعناصر املنهج و 
ية  وتعطي اخلربات التعليمحمتوى حمدد لتحقيق األهداف احملددة  والتالميذ عن طريق و 
هى وصف لنتيجة تفاعل املتعلم مع النشاط   ية ميفخربات التعل   يف تعليم اللغة العربية. 

 .التعليمى
 أنشطة تعليم اللغة العربية أنواع  .ب

نعرف أن أنشطة تعليم اللغة العربية أهنا عملية تفاعلية بني املعلم والتالميذ يف  
الصفية دخ األنشطة  وهي  نوعني  على  تعليم  أنشطة  تنقسم  لذا  أوخارجه،  الفصل  ل 

 الصفية. الو 
 األنشطة الصفية  .1

فقد عرف احليلة االنشطة الصفية أبهنا االنشطة اليت يقوم هبا املعلم واملتعلم  
كجزء أساسي يف منظومة التدريس داخل الغرفة الصفية، ويطلق عليها البعض اسم 

العمال ويرى العقايب والعواملة أبن النشاط الصفي هو مجيع ا  12جية. االنشطة املنها

 
 .119(, ص. 2013الرابعة )القاهرة: دار عامل الكتب للطباعة,  ,املناهج بني النظرية والتطبيق ,امحد حسني اللقاين  10

 .149ص.  ,وتنظيماته وتقوميه وتطويره( املنهج املدرسي املعاصر )مفهومه وأسسه ومكوانته ,اخلليفة 11

 .466(, ص. 2003)العني، االمارات: دار الكتاب اجلامعي,  طرق التدريس واسرتاتيجياهتا ,حممد حممود احليلة 12
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الصف حتت  داخل غرفة  هبا املتعلم  يقوم  اليت  التعليمية  للنتاجات  وفقاً  هلا  املخططة 
 13اشراف وتوجيه وادارة املعلم.

داخل   الطالب  وميارسه  املقرر  ابملنهج  يرتبط  نشاط  هو  الصفي  فالنشاط 
لدعم العملية التعليمية وزايدة فعاليتها يف تقدمي املزيد  الغرفة الصفية مبساعدة معلمه

وأما ا.  سمهأنواع األنشطة الصفية املختلفة وفقا مبجال تق  كان.  من خربات للطالب 
  14أنواع األنشطة التعليمية حبسب موقع إجرائتها تنقسم إىل ثالثة أنواع وهي: 

 األنشطة اإلستهاللية أو التمهيدية .(أ
الدروس.  مقدمة  يف  تعطي  اليت  األنشطة  إاثرة    15وهي  منها  الغرض 

األسئلة  طرح  على  حتفزهم  اهنا  للدرس كما  دوافعهم  وزايدة  التالميد،  اهتمام 
يشعر  مما  سهلة  تكون  فال  التالميذ  ملستوى  مناسبة  تكون  أن  فيها  ويراعى 

ا:  أمثاهل  ومن  16. التالميذ ابمللل وال تكون من الصعوبة حبيث ينفر التالميذ منها
الدرس  (  1 مبوضوع  عالقة  له  خارجي  مصدر  من  فقرة  يومية،  ) قراءة  جريدة 

عرض آية قرآنية أو حديث شريف أو نص مهم    (2  .(جملة، مطبوعات خمتلفة
الدرس.   مبوضوع  عالقة  بني  (  3له  الرتابط  لتحقيق  اجلارية  األحداث  استغالل 

املتعلم الصف.    خربات  وخارج  والعينات  (  4داخل  النماذج  بعض  عرض 
عرض فيلم تعليمي قصي أو جزء حمدد  (  5للصناعة أو الزراعة أو املعادن مثاًل.  

الدرس.   مبوضوع  يرتبط  صويت  تسجيل  أو  األسئلة  (  6منه،  من  جمموعة  طرح 
بينهما  عالقة  إذا كانت هناك  السابق  ابلدرس  اجلديد  الدرس  موضوع   17. لربط 

عداد املتعلمني نفسياً وذهنياً للتعامل مع  األنشطة إللذا األنشطة التمهيدية هي  
 

املناره  سعد نعيم العقايب وماهر شفيق اهلواملة, “واقع استخدام األنشطة الصفية والالصفية يف تدريس مقرر الرتبية اإلسالمية يف بغداد,” جملة   13
 .no. 1 (2017), http://hdl.handle.net/123456789/1153 ,23للبحوث والدراسات  

 . 189-188(, ص.  1999س العلوم )القاهرة: دار الفكر العريب,  أمحد النجدي, علي راشد, و مىن عبد اهلادي, املدخل يف تدري 14

 .70(, ص.  2013ر والتوزيع,  )عمان: دار غيداء للنش األنشطة الصفية واملفاهيم العلمية ,علي ربيع حسني اهلامشي 15

 .189-188 تدريس العلوم, ص.  النجدي, راشد و اهلادي, املدخل يف 16

يف   17 االبتدائية  املرحلة  طالب  لدى  واملشرفني  املعلمني  نظر  وجهة  من  والالصفية  الصفية  األنشطة  “تطوير  علي كاظم,  عدي 
 .no. 1 (2019): 383–402 ,27 جملة جامعة اببل للعلوم االنسانية ”,العراق
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الدرس اجلديد، وكلما كانت األنشطة مبتكرة وجاذبة ازداد إقبال املتعلمني على 
 . التعلم

 األنشطة البنائية .(ب 
الدرس. مادة  أو  املوضوع  عرض  مع  تعطي  اليت  األنشطة   18وهي 

ان املعلم  وعلى  حتديدها  سبق  اليت  األهداف  حتقيق  عدداص لغرض   ی يستخدم 
األنشطة من  الرتكي  19. خمتلفة  هو  يتم  هذا  حيث  الصفية،  لألنشطة  الرئيسي  ز 

ترمجة أهداف التعلم إىل أنشطة تعليمية لتحقيق منو املتعلم يف املعرفة واملهارات  
من خالل األساليب واألساليب واالسرتاتيجيات ومناذج التعلم املناسبة للموقف  
وسائط   من  ويستفيد  مجاعًيا  أو  فرداًي  النشاط  هذا  يكون  أن  ميكن  والظروف. 

 م اليت ميكن أن تدعم سالسة أنشطة التعلم.التعل 
 األنشطة اخلتامية.(ج

لتقومي   الدراسي  املوضوع  تدريس  هناية  بعد  تعطي  اليت  األنشطة  وهي 
العملية. للمفاهيم  التالميذ  تعلم  اليت    20منو  اخلربات  تلخيص  منها  والغرض 

دراسية وحدة  أو  موضوع  دراسة  نتيجة  التالميذ  عليها  وكذلك     21. حصل 
املتعلمني  فهم  ودرجة  للدرس،  املخططة  السلوكية  األهداف  حتقيق  ضمان 

 للحقائق واملفاهيم، وابلتايل االهتمام مبن حيتاجون إىل متابعة خاصة. 
 ةاألنشطة الالصفي .2

أما االنشطة الالصفية  فقد عرفها احليلة أبهنا االنشطة اليت يقوم هبا املتعلم 
اجباري   غي  وبشكل  خارجها  أو  التعليمية  املؤسسة  داخل  املعلم  من  بتوجيه  غالباً 

 
 .149ص.  ,هج املدرسي املعاصر )مفهومه وأسسه ومكوانته وتنظيماته وتقوميه وتطويره(املن ,اخلليفة 18

 . 189-188النجدي, راشد واهلادي, املدخل يف تدريس العلوم, ص.  19

 .149. ص ,املنهج املدرسي املعاصر )مفهومه وأسسه ومكوانته وتنظيماته وتقوميه وتطويره( ,اخلليفة 20

 . 189-188النجدي, راشد واهلادي, املدخل يف تدريس العلوم, ص.  21
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يكتسبها.  اليت  التعليمية  اخلربات  أبهنا:    22إلثراء  الالصفية  األنشطة  السبيعي  وعرف 
خيتارها  واليت  املدرسة،  وتقدمها  الدراسية،  ابملقررات  ترتبط  ال  اليت  املتعددة  االنشطة 

ا ادارة  من  واشراف  بتوجيه  ميوله  مع  يتفق  مبا  العقايب   23ملدرسة. الطالب  يرى  بينما 
التعليمية   للنتاجات  وفق  هلا  املخطط  االعمال  مجيع  هو  الالصفي  النشاط  والعواملة 

يؤديها املتعلم خارج الغرفة الصفية وداخل املدرسة وخارجها حتت اشراف املتعلم    اليت
فاألنشطة الالصفية هي تلك االنشطة    24وابلتنسيق مع اداره املدرسة واولياء االمور.

او مكان حمدد لكن مع بقاء  ودون االلتزام مبنهاج حمدد  اليت ميارسها الطالب حبرية 
 واملدرسة اليت يرتبط هبا الطالب.  دور اشرايف للمعلم

لقد صنفت أنشطة التعليم والتعلم تصنيفات متعددة تبعا للغرض منها ومن 
وهو األهداف  أساس  على  التصنيفات  هذه  على   (1  :أبرز  للحصول  األنشطة 

أو   حماضرات  إىل  واالستماع  املختلفة،  القراءة  ومواد  الكتب  قراءة  منها  املعلومات 
إىل الكتابة  عن   ندوات،  معلومات  على  واحلصول  معلومات،  مراكز  أو  أشخاص 

( األنشطة لتنمية املهارات العلمية منها التدريب على أداء 2طريق املالحظة املنظمة.  
ابحلجم  أو  مكربة  أو  مصغرة  مناذج  وصنع  آخرين،  وتوجيه  اشراف  حتت  ما  عمل 

واملر  القواميس  واستعمال  رسوم،  أو  أشكال  وإعداد  ألشياء،  واستخدام  اجع  الطبيعي 
الكتب. من  املعلومات  واستخراج  املكتبة  حتقيق 3فهارس  على  تساعد  األنشطة   )

برحلة  القيام  أو  للفنون  معرض  زايرة  قصة،  أو  الشعر  قراءة  منها  وجدانية  أهداف 
مسرحي.   عمل  يف  املسامهة  ما،  تعميمات  (  4ملكان  أو  املفاهيم  لتكوين  األنشطة 

إىل قواعد أو مبادي، ومشاهدة تطبيقات املفاهيم   منها استخدام اإلستقراء للتواصل
 25والتعميمات االنظرية يف احلياة. 
 

 .466(, ص. 2001)اإلمارات العربية املتحدة: دار الكتب اجلامعي,  التدريس و إسرتاجتياته طرائق ,حممد محود احليلة 22

 .45 (, ص.2009)عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  الكشف عن املواهب يف األنشطة املدرسية ,معيوف السبيعي 23

 العقايب واهلواملة, “واقع استخدام األنشطة الصفية والالصفية يف تدريس مقرر الرتبية اإلسالمية يف بغداد.”  24

 .48-47ص.  ,املناهج الدراسية )عناصرها وأسسها وتطبيقاهتا(  ,مصطفى 25
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 أمهية أنشطة تعليم اللغة العربية . ج
( تنمية قدرة املتعلم على التفاعل مع 1  :منها  ميكن تناول أمهية أنشطة التعلم

( تنمية ميول 2رسخ لديه االجتاهات اإلجيابية والقيم االجتماعية البناءة،  جمتمعه مبا ي
وتوجيهها،    التالميذ وصقلها  وقدراهتم  مهاراهتم  العلمية  (  3واكتشافها  املادة  إثراء 

على   ييسر  مما  للتعلم  بطريقة 4فهمها،    التالميذاألكادميية  الفراغ  أوقات  استثمار   )
خرباته،   وتنمية  للمتعلم  التدريس،  5مفيدة  طرق  بعض  تنفيذ  الفرصة  6(  إاتحة   )

التعليمية،   اخلربات  وتكامل  الدراسية  املواد  لرتابط  العمل 7واملواقف  قيمة  تنمية   )
لدى   املتعلم، 8واحرتامه،    التالميذ اليدوي  لدى  االجتماعية  املهارات  بعض  تنمية   )

اتى من خالل ممارسة  ( حتقيق مبدأ التقومي الذ10( زايدة فاعلية العملية التعليمية،  9
  26لبعض األنشطة. التالميذ

كعنصر من عناصر املنهج وعامل فعال   ألخرىاومن أمهية األنشطة التعليمية  
أهنا  (  2،  بني التالميذ  يستوعب الفروق الفردية  ( 1  يف حتسني العملية التعليمية وهي

الدراسي التحصيل  عملية  على  فريق"   ( 3،  تساعد  يف  والعمل  التخطيط  "يعلم  أهنا 
والتعاون ف والعمل  التخطيط  إىل  حيتاج  ختطي (  4،  النشاط  على  التلميذ  تساعد  أهنا 

النفسية احلزاجز  من  ويقلل  املعلم  من  والرهبة  اخلوف  الفجوة (  5،  جانب  تسد  أهنا 
 27. بني احملتوى وبني ما هو موجودة خارج املدرسة

أمهية األنشطة التعليمة هي من أهم العنصر   الباحث أن  يلخص  ومن هنا 
منه ألهنيف  العربية  اللغة  تعليم  لدى  الوسيلة    اج  املعلومات  إرسال  يف  األساسية 

قدرة   تتنمية  يف  وعاء  وهي  التعليم.  أهداف  لتحقيق  ومهاراهتا    التالميذ التالميذ 
 خاصة يف تعليم اللغة العربية.

 
 .120-119ص.  , النظرية والتطبيقاملناهج بني ,اللقاين 26

 .50-49ص.  ,املناهج الدراسية )عناصرها وأسسها وتطبيقاهتا(  ,مصطفى 27
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 أنشطة تعليم اللغة العربيةتنظيم  .د
وذلك  املنهجية  األنشطة  لتنظيم  استعماهلا  ميكن  اليت  املعايي  أهم   من 

  :وهي لتسهيل تعلمها والقيام هبا من التالميذ
رأسيا،  ،  االستمرار  :أوال تكرارها  التعلم  ألنشطة  ابلنسبة  االستمرار  يشي 

فإذا كان النشاط   .نهجالنشاط املرة بعد املرة خالل تعلم امل  أي تكرار نفس نوع
ابملادة  اخلاصة  الفردية  التقارير  إعداد  هو  املثال  سبيل  التلميذ   على  يقوم  عندئذ 

 وضع أو اقرتح من أجله  مبثل هذا النشاط لعدة مرات حىت يتحقق اهلدف الذي
  يتصل التتابع ابالستمرار ولكنه يذهب إىل مدى أبعد منه،   ،التتابع  :اثنيا

ليس فقط  فالنشاط  .والتتابع  كليا  وكميا  نوعيا  بل  السابق  املعيار  يف  هو    كما 
 للتنظيم يؤكد أمهية أن النشاط ال يتكرر فقط على نفس املستوى خالل   كمعيار

تركيبا  األكثر  إىل  البسيط  النشاط  من  ينتقل  أن  جيب  ولكنه  الدراسة    سنوات 
فأنشطة املتطلبات،  وتعدد  الرتكيب  من  عالية  بدرجة  ينتهي  حىت  قراءة  ال  وتعقيدا 

وتركيبها بصورة   مثال تنظم بطريقة حبيث تتيح للتلميذ التعامل مع مفردات اجلملة
الوقت نفس  ويف  املنهج  مع  التعامل  عند  التعقيد  يف  يف   متزايدة  التلميذ  يستمر 

مرحلة متقدمة أكثر من   التقدم والتدريب على مهارات نطق الكلمة وسرعته، ويف
يف أ قد يساهم  وترمجة   نشطة تعلماملنهج فإن التلميذ  والنقد  التفسي  تتطلب منه 

 .اللغة الكلمات املكتوبة إىل لغة ونطق هذه
أي    :اثلثا عند  املنهج  ألنشطة  ابلنسبة  أنه  هنا  منه  واملقصود  التكامل، 

خربة   للتالميذ  تقدم  حبيث  ما  بطريقة  ببعضها  مرتبطة  تكون  أن  التتابع  يف  نقطة 
التالمي تعلم  يف  تفيد  متكاملة  املركزة  موحدة  اخلربات  خالل  من  هبم  وتؤدى  ذ 

مادة   دروس  يف  لألنشطة  ميكن  فمثال  املطلوبة  املهارات  حتصيل  إىل  املتكاملة 
البيولوجي أن ترتبط ابألنشطة يف املواد االجتماعية لتساهم يف حل مشكلة تلوث 

اخلرائط   املياه، عمل  أبنشطة  ترتبط  أن  ميكن  اهلندسة  مسائل  حل  أنشطة  وأيضا 
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النشاط   اجلغرافيا مبعىن أال تنمى هذه األنشطة على أهنا أنواع منعزلة من  دروس  يف
أهنا على  تنمى  وإمنا  اهلندسة،  مثل  معينة  مقررات  يف  فقط  أنشطة   تستخدم 

واملواقف املقررات  مجيع  يف  يستخدمها  أن  للتلميذ  ميكن  يف   مرتابطة  املتنوعة 
 .حياته 

 . التاريخ واألدب  كما هو احلال يف أنشطة التدرج الزمين :رابعا
بلوم  :خامسا بتقسيمات  ذلك  يف  يسرتشد  أن  وميكن  األنشطة،   تدرج 

تدرج  جانبية  تقسيم  مثل  آخر  تقسيم  أو  العقلية،  للمهارات  لألهداف   املعرفية 
ومن البسيط إىل  احملسوس إىل اجملرد  ومن  السهل إىل الصعب  املنهج من    أنشطة 

 املركب، أي تدرج األنشطة استقرائيا.  
 حيث أن حتديد األساسيات اليت يبىن مراعاة أساسيات املنهج،   :سادسا

أو  وخرباهتم  التالميذ  ميول  أو  واملبادئ  واملفاهيم  الرئيسية  ابألفكار  املنهج    عليها 
 .مشاكل حياتيه حمددة يساهم يف اختيار وبناء وتنظيم األنشطة حوهلا

أنشطة    :سابعا اختيار  يف  للتالميذ،  وبناؤها مراعاة الفروق الفردية    املنهج 
 وتنظيمها ينبغي أن تراعى الفروق الفردية للتالميذ حبيث تستجيب نفسيا وتربواي 

   .حلاجات التالميذ املتنوعة واهتماماهتم املختلفة
األنشطة  :اثمنا تنظيم  التالميذ    مراعاة  مشاركة  وطبيعة  درجة  حسب 

مشاركة التالميذ   ينبغي أن يراعى فيها درجة  فعند القيام ابألنشطة :والغرض منها
أنشطة تكون  منها كأن  صغية،   والغرض  جملموعات  أنشطة  أو  فردية  أو  مجاعية 

جوانب يف  التالميذ  منها  واملهارية   يستفيد  املعرفية  للمنهج  املختلفة  التعلم 
 28والوجدانية. 

 
 .84-82احلاوري وقاسم, مقدمة يف علم املناهج الرتبوية, ص.  28
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 إختيار أنشطة تعليم اللغة العربية .ه
احملتوى،   اختيار  معايي  مع  التعلم  أنشطة  اختيار  معايي  هذه ومن  تشرتك 

ارتباط  1  :هياملعايي   هلا(  وجتسيدها  املنهج  حمتوى  أبهداف  املباشرة  (  2  .األنشطة 
وعملية وحتريرية  شفوية  فتكون  األنشطة  متطلبات  أنشطة 3  .تنوع  ختصص  تنوع   )

التعلم كأن  4  .حركي  –عاطفي    –معريف    –التعلم   مرحلة  حسب  األنشطة  تنوع   )
التعلم.   لبدء  أنشطة  لرتكيزه  5تكون  أنشطة  مث  التعلم  لتطوير  وأنشطة  (  6  .وختامه ( 

( واجلسمية  7مراعاة األنشطة حلاجات التالميذ وقدراهتم املعرفية واالجتماعية واحلركية. 
املتكامل اإلنسان  بناء  يف  السابقة 8  .ومسامهتها  التالميذ  خبربات  االرتباط   ).  9  )

ورغباهتم.   التالميذ  مبيول  العلمية 10االرتباط  والدراسات  البحوث  من  االستفادة   )
أبن من اخلاصة  حمدد  لنوع  معني  منهج  وحمتوى  أهداف  لتعلم  املفيدة  األنشطة  واع 

  .( قابلية التطبيق العملي لألنشطة مبا يتفق مع إمكاانت البيئة املدرسية 11  .التالميذ
 29واقرتاحاهتم. ( مدى االستفادة من آراء املختصني12

الدراسية   األخرى   املعاير وهناك   املناهج  يف  التعلم  يف توافرها أنشطة    الواجب 
وأساليب التقومي.  ( ترتبط األنشطة أبهداف املنهج الدراسى وحمتواه وطرق تدريسه  1
وعملية  2 نظرية  بني  ما  األنشطة  تتنوع  وخارجه    -(  الصف  داخل  ومجاعية.  فردية 

( تراعى حاجات 4  .( تناسب ألنشطة املوضوع الدراسية3  .معرفية ومهارية وانفعالية
( تكون واقعية مبعىن إمكانية تنفيذها ىف ضوء إمكاانت 5  .وميوهلم وقدراهتم  التالميذ

(  7  .( تكون مرنة ومفتوحة وسهلة الرتمجة إىل مواقف سلوكية6  .املتاحالبيئة والوقت  
اجلماعى واملستوى  الفردى  املستوى  على  للطالب  ومشوقة  جذابة  تراعى 8  .تكون   )

العلمية.   األخطاء  من  ختلو  حبيث  العلمية  تعلمه 9الدقة  ما  تطبيق  على  تساعد   )
للقيام هبا    التالميذمشاركة  ( تنظم األنشطة ىف ضوء  10  .ىف مواقف جديدة   التالميذ

للنشاط حمورا  الطالب  يكون  إىل 11  .حبيث  البيئة  ىف  املتاحة  اإلمكاانت  تستثمر   )

 
 .82-81قاسم, ص.   andاحلاوري 29
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( تتكامل 13 .حواس الطالب املختلفة أثناء تنفيذها ( توظف12 .أقصى درجة ممكنة
 30.يتوفر هبا عنصرا األمن واألمان للطالب (14 .األنشطة مع حمتوى املنهج الدراسى

 املبحث الثاين: الذكاءات املتعددة
 مفهوم الذكاءات املتعددة  . أ

من   الذكاء  مفهوم  تغيي  هيكلة أان  إعادة  ووجهت  أثرت  اليت  العوامل  قوى 
عادات   التعليم مفهوم  تطوير  وراء  احليوي  العامل  وهي  واجملتمع  ولذا    واملدرسة  العقل، 

اإل املاضي.  علينا  القرن  خالل  للذكاء  تعريفنا  تغي  على كيفية  مفهوم طالع  أن  كما 
ينضمن والعمليات   الذكاء  العقل  استخدام  يف  اإلتقان  درجة  على  احلكم  من  نوعا 

الغقلية يف حتقيق أنواع التوافق الشخصي واالجتماعي والتكيف على مع البيئة املادية  
ن املفهوم العام السائد  أمع    31لإلنسان.  وتطويع هذه البيئة حبيث تصبح أمثر مالءمة 

بقو  مرتبطة  الناس  جيعلها  ورعا  األمور  هذه  مجيع  يشمل  للذكاء  الناس  الذاكرة، عند  ة 
والشخصية،  اإلبداع،  عن  مستقلة  سلوكية  الذكاء كميزة  بدرس  النفس  علم  أن  إال 

 قوة احلافظة املتعلقة ابلذاكرة.   واحلكمة وحىت
أبنه  ي للذكاء  مفهوما  جارندر  نفسية كامنة  قدم  بيولوجية  إمكانية  أو  قدرة 

و إجياد نتائج  أ ت ملعاجة املعلومات، اليت ميكن تنشيطها يف بيئة ثقافية حلل املشكال
املشكالت  حل  على  جوانب   القدرة  يف  أمهية  له  إنتاج  ختليق  أو  الفرد  توجه  اليت 

متعددة.  القدرات،    32ثقافية  من  حمدود  بعدد  حيدد  أال  جيب  الذكاء  أن  ويعتقد 
التعليمية،   البيئة  يف  تقدير  على  حيظيان  اللذين  املنطقي  والرايضي  اللغوي  كالذكاء 
مفهوم  يتسع  أن  جيب  بل  التقليدية،  الذكاء  اختبارات  على  هيمنتهما  ويفرضان 

شمل قدرات متنوعة تكشف عن مكامن اإلبداع لدى األفراد، مثل الذكاء الذكاء لي

 
 .121-120ص.  ,املناهج بني النظرية والتطبيق ,اللقاين 30

 .13(, ص. 2014)قاهرة: دار اجلوهرة للنشر والتوزيع,  نظرية الذكاءات املتعددة ,حممد عبد اهلادى حسني 31

وتطبيقات 32 إجتاهات  علي,  السيد  املسي   0حممد  دار  )عمان:  التدريس  وطرق  املناهج  يف  والطباعة,  حديثة  والتوزيع  للنشر  ة 
 . 293(, ص. 2011
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املوسيقي، أو الذكاء االجتماعي، أو الشخصي، أو اجلسمي احلركي، أو الفضائي،  
جاردنر  ذکر  حد كبي.  إىل  للفرد  والبيئة  ابلثقافة،  تتأثر  اليت  الذكاءات  من  وغيها 

العطاء على (  331دة يف التعليم، فهي: اثنني من املزااي الضروري من الذكاءات املتعد
جيعل   حىت  لنا  التعليمية  برانمج  لتخطيط  التعليم.  التالميذالفرصة  يف  ( 2  محاسة 

لل  لنا  إىل  يسمح  التخصصات   التالميذوصول  يدرسوا  أن  حياولون  الذين  األكثر 
على استخدام   التالميذاملختلفة والنظرية التعلم يتحقق بكل سهولة بشرط أن تدرب  

 حمال الذكاءات املتعددة.
أما عند سوسانتو هناك فوائد اليت يكتسبها املعلم عند ما ينفذ الذكاءات  

 34ا يف تعلم اللغة العربية كما يلي: املتعددة يف عملية التعلم وخصوص
على  (1 التعلم  عملية  يف  املتعددة  الذكاءات  من  اإلطار  املعلم  يستخدم  أن  ميكن 

املوسقي   على  واإلستماع  األغاين  وإنشاء  التصوير  نشاطه كمثل  واسع،  نطاق 
الذين لديهم ضعف األداء يف عملية التعلم   التالميذواملشاهدة على االظهار، و 

النشاط  هذ  إذا كان  واملنطقي(،  اللغة  إىل  )الرتكيز  التقليدية  األمناط  ابستخدام 
 . يقدمه املعلم فيطلع محاستهم للتعلم

على   (2 فرصة  تستعد  املتعددة  الذكاءات  مناسبا    التالميذابستخدام  للتعلم 
 .لإلحتياجات والرغبات وموهباهتم

يف  التالميذع دور الوالدين لينصو يف عملية التعلم والتعليم. ألن كل أنشطة سيف (3
 عملية التعلم يتضمن على أعضاء اجملتمع. 

أن يعرضوا ويشاطروا عن فضيلتهم. البناء على فضيلتهم سيدفع   التالميذقدر  يس (4
 على الدوافع ليكون الطالب "ميزا ".  

 
33 E Hunt, “Multiple Views of Multiple Intelligence [Review of the Book Intelligence Reframed: 
Multiple Intelligence in the 21st Century, by H. Gardner],” Contemporary Psychology 46, no. 1 
(2001): 5–7, https://doi.org/https://doi.org/10.1037/002513. 
34 Munif Chatip, Sekolahnya Manusia: Sekolah Berbasis Multiple Intelligences Di Indonesia 
(Jakarta: Mizan Digital Publishing, n.d.). 
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ينال   (5 للفهم"،  "تعلم  ليطلب   التالميذعندم  قدرهتم  ويرفع  الوضعي  التعلم  خية 
 احللول يف حل مشكالهتم.

سبق رأيه فهي    الفوائد يف استخدام الذكاءات املتعددة عند سوسانتو مبا
املعلم  األ يطبقها  عندما  عمليةحسن  النظرية   يف  هذه  ابستخدام  العربية  اللغة  تعليم 

فقا الرغبة، موهبتهم ويرفع قدرة  ليعلموا و   التالميذللتعلم ويوفر    التالميذحيرتق دوافع  
التعلم    التالميذ من  جو  يف  إجيايب  أثر  على  عطاء  يف  وكذلك  حيبونه  الذي  جمال  يف 

 يف التعلم.  التالميذاملرح وال تقيد 
   عايري نظرية الذكاءات املتعددةمب .ب

جاردنر   نظرية  أن  من  الرغم  الذكاء وعلى  أن  إىل  يشي  منوذج  أول  ليست 
البشري متعدد إال أن ما يعزز هذه النظرية هو ارتكازها على مدى واسع من العلوم 
والقياس   التطوري،  النفس  وعلم  املعريف،  النفس  وعلم  كاألنثروبولوجيا،  واملصادر 
البشري  والطب  لألفراد،  الذاتية  السية  تتناول  اليت  احلالة  ودراسات  النفسي، 

األعصاب  و  وعلم  األعضاء  وظائف  وعلم  ومنها  (Amstrong  ،1999)البيطري،   ،
جيب أن تؤخذ بعني االعتبار    املوجودة اليت  عاييامل(  Gardner  ،1983وضع جاردنر)

عند دراسة أي قدرة مقرتحة العتبارها ذكاء ضمن الذكاءات املتعددة وليس مهارات 
 35لسابقة، وهي:أو مواهب، وهذه املعايي مشتقة من العلوم ا

 املعايي املشتقة من العلوم البيولوجية  (1
الدماغي  التلف  حالة  يف  القدرة  استقاللية  أو  عزلة  األول:  املعيار 

 واملعيار الثاين: وجود اتريخ تطوري ومائي الذكاء. 
 ی ة من التحليل املتعلقاملعايي املشتق (2

 
35 Julia Jasmine, Metode Mengajar Multiple Intelligences, 4th ed. (Bandung: Nuansa Cendikia, 
2016). 
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واملعاجلات  واإلجراءات  العمليات  من  جمموعة  وجود  الثالث:  املعيار 
هلذا الذكاء.  ابلنهاية إىل الصورة النهائية  تؤدي  واليت  يشتمل عليها الذكاء  اليت 

 واملعيار الرابع: القدرة على التعبي عن الذكاء بصورة رمزية. 
 طورياملعايي املشتقة من علم النفس الت (3

خ منائي لكل ذکاء إىل جانب جمموعه من  ي املعيار اخلامس: وجود اتر 
اخل غي ااألداءات  احلاالت  من  عدد  وجود  السادس:  واملعيار  والعامة،  صة 

واألفراد    ( Idiot savants) العادية كاألفراد الذين عليهم مصطلح العلماء احلمقي  
واأل ومبدعون،  موهوبون  ولكنهم  عقليا(  )خاصة  ذوي  املعاقني  املوهوبون  فراد 

 صعوابت التعلم.
 املعايي املشتقة من األحباث السكولوجية التقليدية  (4

املعيار السابع: الدعم من املهمات النفسية التجريبية، واملعيار الثامن:  
 الدعم من نتائج القياس النفسي للقدرات العقلية. 

 أنواع الذكاءات املتعددة  . ج
يف   املتعددة  الذكاءات  نوع  عدد  عن  االختالف  هناك  أن  الباحث  وجد 
وهي  أنواع  سبعة  إىل  ينقسم  املتعددة  الذكاءات  ان  يقول  من  هناك  الكتب.  بعض 

احلركي    –الذكاء اللغوي والذكاء املنطقي الرايضي والذكاء املكاين والذكاء اجلسمي  
والذكاء   املوسيقي  الشخصي.والذكاء  والذكاء  من  36االجتماعي  اهنا    وهناك  يقول 

والذكاء  الطبيعي  الذكاء  بزايدة  السابق  يف  ذكر  كما  أنواع  تسعة  إىل  تنقسم 
 37الوجودي.

 ( Linguistic/ Verbal Intelligence)الذكاء اللغوى  .1
الكلمات   استخدام  على  الشخص  قدرة  هو  اللغوي  أو  الذكاء  سفهيا 

فعال.  حتريراي والسياسيون  ك  بشكل  واملدرسون  ال  هلماملتحدثون  لغوي  الذكاء  يف 
 

 .12-10(, ص. 2003)قاهرة: دار الفكر العريب,  الذكاءات املتعددة والفهم: تنمية وتعميق ,جابر عبد احلميد جابر 36

 .13-3(, ص. 2014)األردن: عامل الكتب احلديث,  نظرية الذكاءات املتعددة: مناذج تطبيقية ,خي سليمان شواهني 37
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والال والشعراء  والكتاب  التحريري  صحفينيشفهي  اللغوي  الذكاء  ذكاء  ال  يضم.  يف 
التعل   وياللغ على  بني ابلقدرة  مع  والتعامل  و   اءم  ومعاصو أاللغة  واستخداميناهتا    ها ها 

 38.والتذكرأوالشرح أألغراض اإلقناع عمليا 
(  1إن املتعلمني الذين يتفوقون يف هذا الذكاء يتصفون هبذه الصفات وهي  

الفراغ،   أوقات  يف  ابلقراءة  لألمساء (  2يستمتعون  ابلنسبة  جيدة  ذاكرة  لديهم 
املهمة،   غي  والتفاصيل  والتواريخ  الكتابة،  3واألماكن  حيبون  ينسجون 4(   )

مبهارة،   والقصص  النكات  وحيكون  الطويلة،  القصائد 5احلكاايت  ويقرؤون  حيبون   )
اليت ال معىن هلا والكلمات أو اجلمل الصعبة النطق وعادة يفهمون الكلمات بسهولة  

 صحيح.  وبشكل 
هي:  و  الذكاء  هذا  على  القائمة  التعليمية  لالسرتاتيجيات  ابلنسبة  ( 1أما 

(  4،  (tape recording)( التسجيل الصويت  3( القراءة واملطالعة،  2الرتديد والتكرار،  
، (Story telling)كلمات وخطب للطلبة النسخ والكتابة والتأليف " السرد القصص  

وبال    39. (brainstorming)( العصف الذهين  6لمات،  ( األلغاز اللغوية والعاب الك5
من   أكثر  اللغوي  الذكاء  ميثل  التقليدي،    80شك  التعليم  يف  النجاح  نسبة  من   %

وبدونه يصبح التعليم املدرسي مؤملا وحمبطا للطالب، كما يرتفع معدل الفشل لديهم  
 بشكل كبي على الرغم من كفايتهم يف الذكاءات األخرى.

 Spatial / visual intelligence)) الذكاء املكاين / البصري  .2
املكاينهو   البصري  العامل  إدراك  على  ذهنية  القدرة  بطريقة  وتكييفه   

قادرا  يكون الفرد  حيث  البصر  مع حاسة  النوع من الذكاء  هذا  ويتعامل  وملموسة، 
وميكن تنمية هذا النوع   40.على تصور جسم ما وتكوين الصور والتصورات الداخلية

بة االشكال الواردة يف الكتاب ذات العالقة بكل ل تكليف الطل المن الذكاء من خ
 

38 Lilis Setiawati, “Pembelajaran Berbasis Multiple Intellegences,” Terampil 6, no. 2 (2019): 140–
50, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/terampil.v6i2.5180. 

 .الذكاءات املتعددة والفهم: تنمية وتعميق ,جابر 39

 .(2011عمان: دار املناهج,  )الذكاءات املتعددة برانمج تطبيقي ,إميان عباس اخلفاف  40
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موضوع متت دراسته وميكن أشراك أكثر من طالب يف عمل تلك الرسوم واملصورات 
فيها.   العلمية  املعلومات  وصحة  الفنية  النواحي  من  للمصورات  املدرس  تقومي  مع 

الذكاء کججسو   هذا  يف  األلعاب  املتقاطعة  (jigsaw)وأنواع  الصورة   ،(puzzle) ،
واإلسرتاتيجيات اليت يستخدمها لتنمية الذكاء املكاين البصري   اشطرنج وغي ذلك.

(  3،  (Colour Cues)إلعامات اللون  (  2،  (Visualization)( التصور البصري  1هي  
املصورة   للفكرة  4،  (Picture Metaphors)اجملازات  ختطيطي  رسم   ) (Idea 

Sketching) ،5 الرموز املرسومة )(Graphic Symbols.)41 
 (Musical Intelligence)لذكاء املوسيقي: ا .3

والتعبي  واإلنتاج  املوسيقية  والنغمات  األحلان  إدراك  على  القدرة  هو 
املوسيقي، وهذا الذكاء يتضمن احلساسية لإليقاع، والنغمة وامليزان املوسيقي للقطعة  

للموسيقى. والتحليلي  الكلي  الفهم  الذكاء    42كذالك  عن  الذكاء  هذا  وخيتلف 
إ حيتاج  أبنه  اللغوي   / فهو  اللفظي  نظامي،  تعليم  إىل  وكذلك  متواصل  تدريب  ىل 

يتطلب تدريبا أكثر كثا، كما أن قليال من األفراد الذين حيققون مهارة عالية خالل 
الذكاء هذا  على  القائمة  التعليمية  االسرتاجتيات  أما  التدريب،  ( 1  هي  سنوات 

واألانشيدإيقاعات   األسطواانت  (2 (،Rythrns, Songs and Chants)  األغاين  مجع 
الفائقة  3،  (Discographies)وتصنيفها   الذاكرات  موسيقي   )(Supermemory 

Music)  ،4  )املوسيقية  ملفاهيما  (Musical Concepts ،)  5 االنفعايل املناخ  موسيقي   )
(Mood Music).43 

 ( Interpersonal Intelligence)الذكاء اإلجتماعي / التفاعلي  .4

 
 .الذكاءات املتعددة والفهم: تنمية وتعميق ,جابر 41

 .نظرية الذكاءات املتعددة: مناذج تطبيقية ,شواهني 42

 .(2003األوىل )القاهرة: دار الفكر العريب,  ,ةالفهم تنمية وتعميق الذكاءات املتعددة ,جابر عبد احلميد جابر 43
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يرى   أن  املتعلم  حياول  إذ  معهم،  التعاون  وكيفية  اآلخرين  فهم  على  القدرة 
مشاعر  وفهم  تفكيهم  منط  على  للتعرف  آخرين  نظر  وجهة  من    44هم. األشياء 

ومشاعرهم،  طبائعهم  وتفهم  ألخرين  االستماع  هي:  الذكاء  من  النوع  هذا  مهارات 
وحماولة  الثقة  بناء  اآلخرين،  مع  التواصل  جمموعات،  ضمن  والعمل  مع  التشاور 

و  اخلالفات.  أثناء  للحلول  قيام التوصل  خالل  من  الذكاء  من  النوع  هذا  تنمية  ميكن 
املدرس مبناقشة جمموعات صغية من الطلبة يف املعلومات العلمية املتعلقة مبوضوعات 
اآلخرين،   وتقبل  مناقشة  على  وحثهم  هلم،  اإلجابة  دقة  ماحلظة  مع  الدرس 

ية الربامج التفاعل (  2،  جلسات العصف الذهين(  1:  واسرتاتيجيات هذا الذكاء هي
األفراد بني  احملاكاة،3،  والتفاعل  املدرسة(  4(  األتراب،  5،  النوادي  مشاركة   )6 )

 45( اجلماعات التعاونية.  7متاثيل الناس، 
 ختطيط تعليم الذكاءات املتعددة .د

إعداد. إىل  حتتاج  املتعدد  الذكاء  بنظرية  العربية  اللغة  تعليم  تنفيذ   قبل 
ينب ما  حول  ويعرف  التعليم  تصميم  يف  حيتاج  أما املعلمني  التعليم.  عملية  عند  غي 

املتعدد الذكاء  أساس  على  تعليم  إعداد  يف  مراعاهتا  جيب  اليت  ( 461وهو:   اخلطوات 
امل طريقة (  3  اعداد التعليم،(  2  ،التالميذتعددة لدى  معرفة على الذكاءات  تصميم 

 .  حتديد التقومي( 4 التعليم،
تعليمي   منهج  أو  خطة  بوضع  اإلجراء  يكون  أمسرتونج  تومس  وعند 

املتعددة   الذكاءات  نظرية  موضوع (  1  :47وهيابستخدام  أو  هدف  على  الرتكيز 
املتعدد(  2،  معني الذكاء  حول  أساسية  أسئلة  أملواد (  3،  طرح  طرق  يف  النظر 

 
 .الذكاءات املتعددة برانمج تطبيقي ,اخلفاف 44

 .الذكاءات املتعددة والفهم: تنمية وتعميق ,جابر 45

 (.2014حممد عبد اهلادي حسني, نظرية الذكاءات املتعددة )القاهرة: دار اجلوهرة,  46

آرمسرتونج 47 الصف ,توماس  غرفة  يف  املتعددة  الكتاب   .ed ,الذكاءات  دار  السعودية:  العربية  )اململكة  األهلية  الظهران  مدارس 
 .(2006الرتبوي, 
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للطالب  مناسبة  أخرى  األفكار(  4،  التعليمية  املناسبة  (  5،  تبادل  األنشطة  حدد 
  .تنفيذ اخلطة( 7، جعل خطة التعلم متسلسلة( 6، للطالب 
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 لث الفصل الثا
 منهجية البحث 

 منهج البحث ومدخله .أ
استخدام الباحث يف هذا البحث املدخل الكمي ألن الباحث حيتاج إىل األرقام  

الكمي وا املدخل  أن  قال  حبثه. كما  يف  حصله  ما  وقياس  حساب  يف  واإلحصاء  جلدول 
املراد البياانت  وحيدد  منظم  حبث  الباحث    48. تعميمهال هو  استخدام  البحث  ولتطبيق 

املنهج التجرييب، ألن الباحث قد حدد املتغيات الظروف املعينة وهي أنشطة التعليم على  
أساس الذكاءات املتعددة. والتجربة هو عبارة عن الطريقة اليت يقوم هبا الباحث بتحديد 

تظهر اليت  واملتغيات  الظروف  ما،    خمتلف  ظاهرة  ختص  اليت  املعلومات،  عن  التحري  يف 
 49وكذلك السيطرة على مثل تلك الظروف واملتغيات، والتحكم هبا. 

 جمتمع البحث وعينته  .ب
هو مجيع الكائنة أو موضوع البحث وأما عينة البحث هو جزء  جمتمع البحث  

واجملتمع هذا البحث  50من اجملتمع البحث اليت متثل أحوال أو اخلصائص كائنة البحث. 
املدرسة   يف  التالميذ  مجيع  الدراسي  هو  للعام  اإلسالمية  الثانوية  الرشاد    -2020سبيل 

العاشر   تلميذا. وأما العينة هذا البحث هو التالميذ يف فصل   81بعدد التالميذ    2021
 بعدد واحد وعشرون تلميذا.

 متغريات البحث .ج
 (Independent variabel)يف هذا البحث يتكون من متغيان ومها املتغي املستقل  

ريد قياس مدى . املتغي املستقل هو العامل الذي ن(Dependent Variabel)واملتغي التابع  
أتثي على املوقف أو يسمى ابملتغي التجرييب. وأما املتغي التابع هو العامل الذي تنتجعن 

 
48 Muslich Anshori and Sri Iswati, Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif (Surabaya: 
Airlangga University Press, 2009), Hal. 13. 

 .(2009عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  )   البحث العلمي الكمي والنوعي ,إميان السامرائي  andعامر قنديليجي 49
50 Eddy Roflin, Iche Andriyani Liberty, and Pariyana, No Title (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding 
Management, 2021), Hal. 4. 
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واملتغي املستقل يف هذا البحث هو النظرية الذكاءات املتعددة،    51أتثي العامل املستقل.
 .وأما املتغي التابع هو تعليم اللغة العربية.

 مصادر البياانت  . د
الك البياانت  من  تتكون  الكيفية.  البياانت  والبياانت  هي  مية  الكمية  البياانت 

األرقام بشكل  ليس   البياانت  هي  الكيفية  البياانت  وأما  احلسابية.  العملية  إبجراء  وميكن 
احلسابية.  عملية  إبجراء  ميكن  وال  األرقام  هي    52بشكل  البحث  هذا  يف  الكمية  البياانت 

هذا البحث هي أحوال   يف  الكيفية  البياانت  وأما  اللغة العربية.  التالميذ يف تعليم  كفاءة 
 .م اللغة العربيةالتالميذ الفصل العاشر يف تعلي

البياانت  ومصادر  األولية  البياانت  مصادر  ومها  مصدرين  من  تتكون  البياانت 
األساسي هو املكان جتد فيه الباحثة البياانت املباشرة   الثانوية. مصادر البياانت األولية أو

األولية.  البياانت  احلصول   وحيصل  مت  اليت  البياانت  هي  الثانوية  البياانت  مصادر  وأما 
عادة  عل  يتم  حيث  األولية  البياانت  مصادر  لدعم  أو  امليدان  من  مباشر  غي  بشكل  يها 

أخرى.  أطراف  قبل  من  استخدامها  أو  البياانت  ومصادر   53نشر  البياانت  هي  وهذه 
 املستخدمة يف هذا البحث: 

 املصادر البياانت  أسئلة البحث الرقم 
أنشطة  1 تطبيق  يتم  كيف 

تعليم اللغة العربية على أساس  
الذكاءات املتعددة يف املدرسة  
الثانوية   الرشاد  سبيل 

 اإلسالمية مباالنج؟ 

الفصل  التالميذ  أحوال 
العاشر يف أنشطة تعليم 
ابستخدام  العربية  اللغة 
الذكاءات  النظرية 

 املتعددة

 مدرس اللغة العربية-
الفصل    - التالميذ 

 العاشر 

 
,التاسعةعش)عمان:دارتهوأساليبهالبحثالعلمي:مفهومهوأدواكايدعبدالحق,andذوقانعبيدات,عبدالرحمنعدس, 51

 (.2020الفكر,
52 Harinaldi, Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), 

Hal. 18. 
53 I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan Dan Metode Penelitian Kuantitatif (Malang: Madani, 

2015), Hal. 38. 
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تعليم  2 أنشطة  فعالية  مدى  ما 
أساس   على  العربية  اللغة 
الذكاءات املتعددة يف املدرسة  

الثانو  الرشاد  ية  سبيل 
 اإلسالمية مباالنج؟ 

يف  التالميذ  كفاءة 
 تعليم اللغة العربية 

االختبار   نتيجة 
واالختبار  القبلي 

 البعدي

 أساليب مجع البياانت .ه
  ستخدم الباحث التقنيات اجلمع البياانت واملعلومات املطلوبة يف هذه البحث،  

 التالية: 
 اإلختبار  (1

املشكالت   أو  األسئلة  أو  األسئلة  من  جمموعة  عن  عبارة  هو  االختبار 
هذا  قدرات  تهظهر  أن  ميكن  إجاابت  على  للحصول  ما  لشخص  تهعطى  اليت 

انت تقنية مجع البياانت املستخدمة  ، كبحثيف هذه ال  54الشخص أو خصائصه.
استخدام االختيار   االختبار هي  اختبار  هو  املستخدم  االختبار    . التحريري ونوع 

 األسلوب الكتايب يف شكل:و 
 اإلختبار القبلي .(أ

وقياس  معرفة  هبدف  الدراسة  بداية  يف  القبلي  االختبار  إجراء  مت 
دام منوذج تعليمي خمتلف،  قبل إجراء التجربة ابستخ  التالميذمعرفة ومهارات  

 املتعددة. ات تعتمد على الذكاء اللغة العربيةتعليم أنشطة وهو 
 اإلختبار البعدي .( ب

وقياس  معرفة  هبدف  الدراسة  هناية  يف  البعدي  االختبار  إجراء  مت 
ومهارات   ابستخدام    التالميذمعارف  التجربة  إجراء  اللغة تعليم  أنشطة  بعد 

 .املتعددة ات تعتمد على الذكاء العربية
 

التاسعةعش)عمان:دار 54 العلمي:مفهومهوأدواتهوأساليبه, ذوقانعبيدات,عبدالرحمنعدس,وكايدعبدالحق,البحث

 .153(,ص.2020,الفكر
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 املالحظة  (2
والعقالنية   واملوضوعية  واملنطقية  املنهجية  املراقبة  عملية  هي  املالحظة 
املصطنعة   املواقف  يف  أو  الفعلية  املواقف  يف  سواء  املختلفة،  الظواهر  وتسجيل 

( مجع البياانت  1األهداف الرئيسية للمالحظة هي: )  55لتحقيق أهداف معينة.
( أفعال.  أو  أحداث  شكل  يف  إما  ظاهرة،  حول  السلوك 2واملعلومات  لقياس   )

أخذ  الصفي. ميكن  الفين،  التنفيذ  خالل  أي    الباحث  من  املباشرة،  املالحظة 
التحقيق. قيد  الشيء  على  مباشرة  تتم  اليت  إجراء  املالحظات  يف   مت  املالحظات 

 .تعليم اللغة العربيةهذا البحث أثناء عملية 
 االستبانة  (3

احلصول   بقصد  تعد  اليت  املكتوبة  األسئلة  من  جمموعة  عن  عبارة  هي 
معني.  موقف  أو  ظاهرة  حول  املبحوثني  آراء  أو  معلومات  هتدف   56على 

وحقائق  وبياانت  معلومات  على  للحصول  البحث  هذا  يف  االستبانة  استخدام 
وكذلك أنواع   التجربة من اخلرباء  االستبانة ألفراد  وزع الباحثي.    نشطةمرتبطة ابأل

 .ذكاء التالميذ
 الواثئق (4

يستخدمها   املعلومات  أو  البياانت  مجع  أدوات  من  إحدى  الواثئق 
الباحثون بشكل املطبوعة وغي املطبوعة اليت تضم املعلومات. تقدم هذه الواثئق 

املر  يف  وخاصة  دراسته  حول  للباحث  املهمة  املعلومات  من  الكثية  احل املصادر 
األوىل اليت يسعى خالهلا الباحث إىل تكوين خلفية نظرية عامة عن املشكلة أو 

ستخدم ي  57موضوع الدراسة وكذلك يف مرحلة التعرف على الدراسات السابقة.
 

55 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2006). 

دار   56 )عمان:  والتطبيقات  واملراحل  القواعد  العلمي  البحثي  منهجية  مبيضني,  عقلة  وحممد  نصار,   أبو  حمممد  عبيدات,  حممد 
 .63(, ص. 1999الوائل, 

 .121(, ص. 2001)األردن: بيت األفكار الدولية,  البحث العلمي: أسسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاته ,رحبي مصطفى عليان  57
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ال اخلطة  خالل  من  الواثئق  عملية  الباحث  عن  وصورة  التعليم  ونتائج  تعليمية 
 .التعليم

 أسلوب حتليل البياانت  . و
حتليل البياانت يعين األمور املهمة يف عملية البحث. ألن البياانت احملللة يف هذا  
فتحتاج   والكيفية  الكمية  هي  املطلوبة  البياانت  ألن  العلمية.  البحث  ستكون  البحث 

(  1أيضا. أما خطوات حتليل البياانت يعين:  الباحث إىل حتليل البياانت الكمية والكيفية  
البياانت،   البياانت،  2تنظيم  تصنيف  النتائج. 3(  على  حصول  البياانت    58(  وحتليل 

 الكيفية والكمية التالية: 
 حتليل البياانت الكيفية .(أ

الكيفيةا البياانت  حتليل  يف  األبسط  األسلوب  الباحث  بوصف  ،  ستخدم 
التعليمية   ابألهداف  األنشطة  مناسبة  وحتليل  تطويرها  يف  التعليمية  األنشطة  إختيار 

 وذكاء التالميذ، وكذلك وصف التعليقات واالقرتاحات من اخلرباء. 
 حتليل البياانت الكمية .(ب 

يستخدم الباحث حتليال إحصائيا وصفيا يف حتليل البياانت الكمية. وهذا  
 لتقومي إنتاج التصميم:الرموز 

𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100% 

 البيان: 
P = القيمة املئوية لكل رقم 
F =  جمموعة إجابة املعنيني لكل على سؤال من األسئلة 
N = جمموعة اإلجابة على السؤال 

 كما يلي:  ودليل لتفسي البياانت من نتيجة تصديق املنتج
 

58 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: Bintang Sejahtera, 2013), 131. 
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 معيار النجاح  نتيجة املعادلة  درجة التقومي 
 جيد جدا  100 - 90 5
 جيد   89 - 76 4
 مقبول  75 - 60 3
 انقص 59 - 40 2
 انقص جدا 39 - 0 1

االختبار القبلي والبعدي ملعرفة جناح التالميذ. وخيتار الباحث  ولتحليل نتيجة 
( لتقومي  SPSSاالختبار التائي وتعقد ابلربانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )

 59وأما الرموز املستخدمة كما يلي:  موعة جتريبة.جم

𝑡 =
𝑀ⅆ

√
𝛴𝑥2ⅆ

𝑁(𝑁 − 1)

 

 البيان: 
Md =  )متوسط االحنراف بني االختبارين )القبلي والبعدي 
Xd = فروق االحنراف مع متوسط االحنرف 
N = عدد أفراد العينة 

  
 

 

 
59 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2006), 349–50. 
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 الفصل الرابع  
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها 

على   العربية  اللغة  تعليم  أنشطة  وفعالية  عملية  الباحث  سيقدم  الفصل  هذا  يف 
 مي سالمية مباالنج. قبل تقديف مدرسة سبيل الرشاد الثانوية اإلأساس الذكاءات املتعددة  

هذه  يف  املتعددة  الذكاءات  أساس  على  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة  تطبيق  على  الباحث 
( استأذن الباحث إىل مدير املدرسة، مث  1  :مدرسة، قدم الباحث إجراءات البحث وهي

( االختبار  3.  ( إعطاء االستبانة ملعرفة ذكاء التالميذ2عني الباحث عن أوقات التجربة.  
العاشر.   الفصل  يف  تعليم  ت(  4القبلي  أنشطة  العربية  طبق  أاللغة  الذكاءات على  ساس 

االستماع.   ملهارة  املوسيقية  أبنشطة  على  ت(  5املتعددة  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة  طبق 
طبق أنشطة تعليم ت(  6أساس الذكاءات املتعددة أبنشطة التعبي الصوري ملهارة الكالم.  

(  7العربية على أساس الذكاءات املتعددة أبنشطة املناقشة اجلماعية ملهارة القراءة.    اللغة
طبق أنشطة تعليم اللغة العربية على أساس الذكاءات املتعددة أبنشطة لعبة الكلمة ملهارة  ت

 ( االختبار البعدي.  8الكتابة. 

اللغة  أنشطة تعليم    بيقتط  عمليةعرض     ومها:نيمبحثيشتمل هذا الفصل على  
املتعددة   الذكاءات  أساس  على  أساس  فعالية  و العربية  على  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة 

(  2  ،تطبيق( كيف يتم  1ا تكون إجابة ألسئلة البحث وهي:  م. وكلهالذكاءات املتعددة
 ما مدى فعالية. 

األول:   علىاملبحث  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة  تطبيق  الذكاءات   عملية  أساس 
 املتعددة يف مدرسة سبيل الرشاد الثانوية اإلسالمية مباالنج 

املقبل   الذكاءات  أساس  على  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة  تعليم  يف تطبيق  تعددة 
هناك بعض املخالفات املوجودة من قبل مدرسة سبيل الرشاد الثانوية اإلسالمية مباالنج،  

أهنم  ذ.  التالمي العربية    شعرواومنها:  اللغة  املادة  و أبن  صعبة  تعليم   شعرواهي  أنشطة  أن 
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ممل. العربية  منخفضة،    60اللغة  تعليمهم  نتائج  يسبب  املشكلة  نتائج  وهذه  من  ويتضح 
األول   الدراسي  للفصل  النهائي  جلميع    التالميذ االمتحان  املتوسطة  القيمة  درجة  أن 

إضافة إىل ذلك، تهظهر نتائج املالحظات اليت أجراها الباحث خالل  56.61هو  التالميذ
أشهر   نشاط  مخسة  أن  الدراسي    التالميذاملاضية  الفصل  يشرتكوا  يف  م التعلي  التالميذمل 

تعليم  ،  جيداكا  ا رت اش عند  العربية  ألن  ويتحدثون   التالميذ اللغة  بعضا  ينامون   بعضهم 
  62. سيايكتبون خارج دروس اللغة العربية ويرمسون يف الكتاب الدر و  يغنونو 

أهن الباحث  استنتج  السابقة  املشاكل  أنشطة    تاجونحي  ممن  قادرة ال تعليم  الإىل 
توفي   التعل الدفعة  العلى  أنشطة  يف  والنشاط  للمشاركة  للطالب  للتغلب يقوية  وذلك  م، 

عن اللغة العربية أمر صعب.    التالميذ، والقضاء على افرتاضات  التالميذعلى امللل لدى  
قدرة   حتسني  ميكنه  ذلك،  جانب  حتسنييف    التالميذإىل  أو  العربية،  نتائج  اللغة  م يتعل ال 

املواد العربية.  التالميذلدى   عملية   يف  صمم الباحث  مث  املذكورة،  بتلك األحوال  مناسبة 
 تعليم اللغة العربية على أساس الذكاءات املتعددة اليت قد ذكر يف السابق وهي: 

يعطي الباحث االستبانة  ،  التالميذتعددة لدى  معرفة على الذكاءات امل  ،األول
التالميذ. لكل  املفضلة  ذكاءهتم  التعليم،  الثاين  ملعرفة  التعليمية    اعداد  األهداف  بتحديد 

، حدد  الثالثاألساسية اليت مت حتقيقها وهي الكفاءة املعرفية واملهارية.    املناسبة ابلكفاءة
نتائج   للتالميذ مبناسبة  املناسبة  وحتديالرابع.  االستبانة األنشطة  التعليم  طريقة  تصميم  د ، 

املختالتقومي النشطات  مبناسبة  املتسلسل  التعليم  خطة  الباحث  جعل  واملهارات  ا،  رة 
يف املادة التعليمية  الباحث  ولكل اخلطوات السابق طبق    ، تنفيذ اخلطة.اخلامس.  اللغوية

 ابملوضوع "األنشطة اليومية" لتالميذ يف صف العاشر. 
عربية على أساس الذكاءات  بعد ذلك، قام الباحث بتطبيق أنشطة تعليم اللغة ال

سبعة لقاءات: املتعددة يف مدرسة سبيل الرشاد الثانوية اإلسالمية مباالنج، وقام الباحث ب

 
 2021 فرباير  15املقابلة مع طالب الفصل العاشر يف التاريخ   60
 2021-2020وثيقة نتائج اختبار املدرسي األول لفصل العاشر عام الدراسي  61
 2021فرباير   15مالحظة تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر التاريخ  62
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القبلي  االختبار  الثاين  واللقاء  التالميذ،  ذكاء  ملعرفة  االستبانة  إعطاء  وهو  األول  اللقاء 
الث اللقاء  العربية،  اللغة  عن  التالميذ  لدى  األولية  تعليم ملعرفة كفاءة  أنشطة  تطبيق  الث 

مهارة   لتعليم  املوسيقية  األنشطة  وهي  املتعددة  الذكاءات  أساس  على  العربية  اللغة 
املتعددة   الذكاءات  أساس  على  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة  تطبيق  الرابع  اللقاء  االستماع، 

اللغ تعليم  أنشطة  تطبيق  اخلامس  الكالم،  مهارة  لتعليم  الصوري  التعبي  أنشطة  ة وهي 
العربية على أساس الذكاءات املتعددة وهي أنشطة املناقشة اجلماعية لتعليم مهارة القراءة،  
أنشطة  وهي  املتعددة  الذكاءات  أساس  على  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة  تطبيق  السادس 
بعد   التالميذ  ملعرفة كفاءة  البعدي  االختبار  السابع  الكتابة،  مهارة  لتعليم  الكلمة  لعبة 

 التجربة.
 اللقاء األول  .أ

الباحث   التالميذ  قام  بعدد  التالميذ  لدى  املتعددة  الذكاءات   21اختبار 
وهي:   املتعددة  الذكاءات  اختبار  خطة  أما  والتحية  التالميذ.  السالم  الباحث  إلقاء 

الذكاءات  اختبار  عن  التوجيهات  وإعطاء  احلضور  الباحث كشف  قراء  مث  والدعاء 
واستمر الباحث إبعط والتالميذ  املتعددة.  ورقة االستبانة إىل التالميذ    انة االستبئون  ميل اء 

توفيه.يتال مت  ق    ذلك،  اابعد  االستب  لتالميذم  ملء  أهنوا  االستب  ةناالذين  ورقة    ة ناجبمع 
ابلسالم   للباحث. التهنئة  الباحث  قام  االستبانة  ورقة  مجع  قد  التالميذ  مجيع  وبعد 

يف   االختبار  هذه  الباحث  وقام  األربعاء  والدعاء.  نتيجة  .  2021مارس    24يوم  وأما 
   63ستبانة كما يلي: اال
 نتيجة االستبانة لذكاء املوسيقي .1

 ( 4.1) :اجلدول
 لذكاء املوسيقيستبانة نتائج اال

النسبة   الرقم  األسئلة عدد التالميذ

 
   2021فرباير   22نتائج إستبانة الذكاءات املتعددة يف الفصل العاشر التاريخ   63
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غري  املئوية
 املوافقة 

 املوافقة 
 

100 ٪ - 21 
على   األغاين  إىل  االستماع  أحب 
اهلاتف   تطبيقات  أو  احملمول  هاتفي 

 .احملمول
1 

الفيديو   16 5 ٪ 76 مقاطع  مشاهدة  أحب 
 2 .املوسيقية على التلفزيون أو اإلنرتنت

املوسيقية   18 3 ٪ 85 احلفالت  إىل  الذهاب  أحب 
 3 .واالستماع إىل املوسيقى احلية

موسيقى   21 - ٪ 100 أو  األغاين  أتذكر  أن  أستطيع 
 .الراب أو األحلان بسهولة

4 

أو   17 4 ٪ 80 أغين  أو  املوسيقى  يف  دروًسا  أتلقى 
 5 .أعزف على آلة موسيقية

 6 .ميكنين تعلم األغاين اجلديدة بسهولة 16 5 ٪ 76
 7 .أان أحب الغناء 18 3 ٪ 85

 النتيجة 127 20 % 86،4
  هي   التالميذأن املؤشرات األقل اختيارًا من قبل  عرف  سابق  من اجلدول ال

واملؤشرات األكثر اختيارًا من قبل   طالًبا.   ستة عشر  بعدد  الثاين والسادسرقم    ؤشرامل
نتيجة كان متوسط  و   طالًبا.  احدى عشر  عددب  الرابعو   األول  هي املؤشر رقم  التالميذ

وإذا   . ميذ حيبون وميلكون هذه الذكاءمن التال  ٪86،4  هوذكاء املوسيقى  ل  انة ستبالا
إىل درجة  متوسط    نظر  على  حيصل  املوسيقي  الذكاء  أن  وجد  فقد  املؤشرات،  عدد 
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أن  6،05 على  يدل  وهذا  مي  التالميذ.  العاشر  قوي  املذكاء  ال  لكونلصف  وسيقي 
 للغاية.

 البصرياالستبانة لذكاء  نتيجة  .2
 ( 4.2) :اجلدول

 ريبصلذكاء الستبانة نتائج اال
النسبة 
 املئوية

 عدد التالميذ
 الرقم  األسئلة

 املوافق غري املوافق 
 1 أان أحب دروس الفن. 11 10 52%

األشياء   19 2 90% وصنع  والتلوين  الرسم  أحب 
 2 من الطني. 

 3 أان أستمتع بتجميع األلغاز.  21 - 100%

الكتل   20 1 95% ابستخدام  األشياء  صنع  أحب 
 4 أخرى.وألعاب صياغة  ليغوو 

 5 لعب ألعاب الفيديو هو متعة. 19 2 90%

ميكنين جعل الصور يف ذهين ملساعديت   15 6 71%
 6 على التفكي. 

مثل  21 - 100% املختلفة،  األشياء  مبظهر  أهتم 
 7 املالبس والسيارات وتسرحيات الشعر. 

 النتيجة 126 21 % 85،7
  هي  التالميذا من قبل  أن املؤشرات األقل اختيارً عرف  من اجلدول السابق  

 التالميذ واملؤشرات األكثر اختيارًا من قبل    طالًبا.  عشرأحد    بعدد  األولرقم    ؤشرامل
رقم املؤشر  متوسط  و   طالًبا.  ونعشر و   واحد  عددب  سابعال و   الثالث  هي  نتيجة كان 

وإذا   .من التالميذ حيبون وميلكون هذه الذكاء  %85،7  هو  لذكاء البصرياالستبانة  
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. 6حيصل على درجة    لذكاء البصرياأن  عدد املؤشرات، فقد وجد  متوسط    نظر إىل
 . وسيقي قوي للغايةاملذكاء ال لكونلصف العاشر مي التالميذوهذا يدل على أن 

 نتيجة االستبانة لذكاء املوسيقي .3
 ( 4.3) :اجلدول

 لغويلذكاء ال ستبانة نتائج اال
النسبة 
 املئوية

 عدد التالميذ
 الرقم  األسئلة

 املوافق غري املوافق 

100 ٪ 3 18 
والكتب  واجملالت  الكتب  قراءة  أحب 

 1 .املصورة

أتعلم   13 8 ٪ 76 أن  وأحب  جيدة  مفردات  لدي 
 .كلمات جديدة

2 

85 ٪ 1 20 
الربيد  رسائل  بكتابة  أستمتع  أان 
إىل  النصية  الرسائل  أو  اإللكرتوين 

 .أصدقائي
3 

 4 .حب أن أكتب أأان 15 6 ٪ 100

الكلمات  20 1 ٪ 80 ألعاب  بلعب  أستمتع  أان 
 .مثل سكرابل والكلمات املتقاطعة

5 

76 ٪ 11 10 
أن   اجليد  من  سيكون  أنه  اعتقدت 
ألفكاري  شخصية  جملة  لدي  يكون 

 .وأفكاري
6 

على  21 - ٪ 85 أصدقائي  إىل  التحدث  أحب 
 7 .اهلاتف

 النتيجة 117 30 % 79،6
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  هي  التالميذاختيارًا من قبل  أن املؤشرات األقل  عرف  من اجلدول السابق  
 التالميذواملؤشرات األكثر اختيارًا من قبل    .الب ط  ةبعدد عشر   السادسرقم    ؤشرامل

رقم املؤشر  متوسط  و   طالًبا.  ونعشر و احد  و   عددب  السابع  هي    انة ستبالانتيجة  كان 
 نظر إىلوإذا    . من التالميذ حيبون وميلكون هذه الذكاء  %79،6 هوذكاء املوسيقى  ل

درجة  توسط  م على  حيصل  املوسيقي  الذكاء  أن  وجد  فقد  املؤشرات،  . 5،57عدد 
   وسيقي قوي للغاية.املذكاء ال لكونلصف العاشر مي التالميذوهذا يدل على أن 

 الطبيعياالستبانة لذكاء  نتيجة  .4
 ( 4.4) :اجلدول

 طبيعيلذكاء ال ستبانة نتائج اال

النسبة 
 املئوية

 عدد التالميذ
غري  رقم ال األسئلة

 املوافقة 
 املوافقة 

واالعتناء  11 10 52% احليواانت  مع  اللعب  أحب 
 1 .هبا

احليواانت   10 11 48% حديقة  إىل  الذهاب  أحب 
 .أو احلديقة أو األكواريوم

2 

 3 .أحب أن أكون ابخلارج 15 6 71%

يف  11 10 52% اجلري  أو  املشي  أو  التنزه  أحب 
 4 .اهلواء الطلق

48% 11 10 
الطبيعة، أ يف  التغيات  مالحظة  حب 

والثلج   واملطر  الرعدية  العواصف  مثل 
 .وأشعة الشمس

5 

 6 .أساعد يف إعادة التدوير ومحاية البيئة  6 15 29%
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48% 11 10 
مثل  حميطي  بشأن  للغاية  قلق  أان 
والطيور   والزهور  والصخور  األشجار 

 .واحلشرات والسناجب
7 

 النتيجة 73 74 49,7%

  هي  التالميذأن املؤشرات األقل اختيارًا من قبل  عرف  السابق    من اجلدول
قبل    .طالب ستة    بعدد  السادسرقم    ؤشرامل من  اختيارًا  األكثر   التالميذواملؤشرات 

ذكاء ل  انة ستبالانتيجة  كان متوسط  و   طالًبا.   عشر  مخسة   عددب  الثالث   هي املؤشر رقم
ه%49,7   هو  طبيعيال وميلكون  حيبون  التالميذ  إىلوإذا    .الذكاء  اذمن   نظر 

المتوسط   الذكاء  أن  وجد  فقد  املؤشرات،  درجة    طبيعيعدد  على  . 3،48حيصل 
أن   على  يدل  مي  التالميذوهذا  العاشر  متوسط ي  الطبيعذكاء  ال   لكونلصف    بدراجة 

 . أو مرحلة النمو 
 رايضي أو املنطقينتيجة االستبانة لذكاء ال .5

 ( 4.5) :اجلدول
 املنطقي أو رايضي كاء ال لذ ستبانة نتائج اال

النسبة 
 املئوية

 الرقم  األسئلة عدد التالميذ
غري 

 املوافق
 املوافق

  

العلمية  7 14 33% التجارب  إجراء  أحب 
 1 .والذهاب إىل متاحف العلوم

19% 17 4 
مثية   والرايضية  احلسابية  املسائل  أجد 

 2 .لالهتمام

 3 .حل اللغز ممتع 8 15 38%
 4 .م مهمة جدا ابلنسبة يلاألرقا 4 17 19%
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76% 5 16 
أو  الشطرنج  مثل  األلعاب  أحب 
أفكر   جتعلين  اليت  الكمبيوتر  ألعاب 

 .كثيا
5 

67% 7 14 
مثل التلفزيونية  الربامج   أحب 

National Geographic     اليت
 .تتحدث عن العلوم والرايضيات 

6 

رأسي   7 14 33% يف  حسابية  مسائل  حل  ميكنين 
 7 .يدةوتقدمي ختمينات ج 

 النتيجة 60 87 40,8%
  هي   التالميذأن املؤشرات األقل اختيارًا من قبل  عرف  من اجلدول السابق  

و رقم    ؤشرامل طالب   بعدد  الرابعالثاين  قبل   . أربعة  من  اختيارًا  األكثر  واملؤشرات 
رقم  التالميذ املؤشر  متوسط  و   طالًبا.  عشر  ستة  عددب  اخلامس  هي  نتيجة كان 

من التالميذ حيبون وميلكون هذه    % 40،8  هو   اء الرايضي أو املنطقيلذكاالستبانة  
إىلوإذا    .الذكاء فقد  متوسط    نظر  املؤشرات،  أن  عدد  أو  اوجد  الرايضي  لذكاء 

على   املنطقي أن  2،86درجة    حيصل  على  يدل  وهذا  العاشر    التالميذ.  لصف 
 للغاية.  ضعيفيف درجة لذكاء الرايضي أو املنطقي اأن  لكونمي

 ركينتيجة االستبانة لذكاء احل .6
 ( 4.6) :اجلدول

 راكيلذكاء احلستبانة نتائج اال
 

النسبة 
 املئوية

 الرقم  األسئلة عدد التالميذ
   املوافق غري املوافق 



44 


 

 1 .احب الرقص 6 15 29%

أحب الرايضة مثل البيسبول وكرة  8 13 38%
 2 .القدم واهلوكي أو كرة القدم 

19% 17 4 
نع احلرف اليدوية مثل  أحب أن أص

خرز التوتي أو اخلياطة أو مكرميه أو  
 .النجارة

3 

أحب أن أتصرف يف الدراما أو   8 13 38%
 4 .املسرحيات 

أحب أن أحترك عندما أفكر يف  9 12 43%
 .األشياء

5 

48% 11 10 

أحب األنشطة مثل فنون الدفاع عن 
النفس أو التنس أو اجلري أو الركض 

ات أو التزجل أو  أو ركوب الدراج
 .اجلمباز

6 

غالًبا ما "أشعر" أن ما أفعله هو   9 12 43%
 7 .الصحيح

 النتيجة 54 93 % 36،7
السابق   اجلدول  قبل  عرف  من  من  اختيارًا  األقل  املؤشرات   هي   التالميذأن 

قبل    .طالب ستة    بعدد  األولرقم    ؤشرامل من  اختيارًا  األكثر  هي   التالميذواملؤشرات 
  ركي ذكاء احلل انةستبالانتيجة كان متوسط و  .الب ط ونعشر  عددب السادس املؤشر رقم

الذكاء  %36،7  هو هذه  وميلكون  حيبون  التالميذ  إىلوإذا    .من  عدد متوسط    نظر 
. وهذا يدل على أن  2،57حيصل على درجة    ركياملؤشرات، فقد وجد أن الذكاء احل

 للغاية.  ضعيف  ة ركي بدرجاحل ذكاء ال لكونلصف العاشر مي التالميذ
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 نتيجة االستبانة لذكاء املوسيقي .7
 ( 4.7) :اجلدول

 جتماعيلذكاء اال ستبانة نتائج اال

النسبة 
 املئوية

 عدد التالميذ
غري  الرقم  األسئلة

 املوافق
 املوافق

 1 .أحب أن أكون مع أصدقائي كثيًا 21 0 100%

الذين  18 3 86% اآلخرين  مساعدة  أحب 
 2 .ساعدةحيتاجون إىل امل

مشاهدة  17 4 81% أو  الكتب  قراءة  أحب 
 .األفالم عن الناس وحياهتم

3 

 4 .عادة ما أعرف كيف يشعر اآلخرون 18 3 86%

تنظيم األنشطة   15 6 71% يل  ابلنسبة  املمتع  من 
 5 .يف املنزل واملدرسة

أشخاص   21 0 100% مع  الوقت  قضاء  أفضل 
 .آخرين على قضاء الوقت مبفرده

6 

املناقشات  18 3 86% يف  التحدث  أحب 
 7 .الصفية

 النتيجة 128 19 87,1%
السابق   اجلدول  قبل  عرف  من  من  اختيارًا  األقل  املؤشرات   هي  التالميذأن 

قبل   طالًبا.  عشرمخسة    بعدد   امساخلرقم    ؤشرامل من  اختيارًا  األكثر  واملؤشرات 
رقم  التالميذ املؤشر  و او   عددب  سادسالو   األول  هي  متوسط  و   طالًبا.   ونشر عحد  كان 
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اال ل  انةستبالانتيجة   هذه   %87,1  هو  جتماعيذكاء  وميلكون  حيبون  التالميذ  من 
حيصل   جتماعيذكاء االالعدد املؤشرات، فقد وجد أن  متوسط    نظر إىلوإذا    .الذكاء

درجة أن  6,10  على  على  يدل  وهذا  مي  التالميذ.  العاشر  ذكاء ال  لكونلصف 
 قوي للغاية. بدراجة  جتماعياال

 لذكاء النفسي أو الذايت االستبانة نتيجة  .8
 ( 4.8) :اجلدول

 نفسي أو الذايت لذكاء الستبانة نتائج اال
النسبة 
 املئوية

 عدد التالميذ
 األسئلة

 الرقم 
  املوافق  غري املوافق 

 1 .أحب أن أفعل األشياء بنفسي 3 18 ٪ 14

مع   5 16 ٪ 24 العمل  عن  مبفردي  العمل  أفضل 
 2 .الب اآلخرينالط

أو   7 14 ٪ 33 التفكي  يف  الوقت  قضاء  أحب 
 3 .الكتابة عن األشياء اليت هتمين

 4 .أان أحب اللعب ألعاب الكمبيوتر 11 10 ٪ 52
 5 .عادة ما أعرف كيف أشعر  11 10 ٪ 52

أحب أن أكتب أفكاري ومشاعري يف   4 17 ٪ 19
 6 .مفكرة أو يوميات 

اليت   11 10 ٪ 52 األشياء  واألشياء  أعرف  أجيدها، 
 7 .اليت ال أجيدها كثيًا

 النتيجة 52 95 % 35,4
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السابق   اجلدول  قبل  عرف  من  من  اختيارًا  األقل  املؤشرات   هي   التالميذأن 
هي   التالميذواملؤشرات األكثر اختيارًا من قبل    .ثالثة طالب   بعدد  الثالثرقم    ؤشرامل

رقم والسابع    الرابع  املؤشر  متوسط  و   طالًبا.  عشراحدى    عددبواخلامس  نتيجة  كان 
الذايتذكاء  ل  انة ستبالا أو  هذ  % 35,4  هو   النفسي  وميلكون  حيبون  التالميذ    ا من 

حيصل    النفسي أو الذايتعدد املؤشرات، فقد وجد أن  متوسط    نظر إىلوإذا    .الذكاء
درجة أن  2،48  على  على  يدل  وهذا  مي  التالميذ .  العاشر  أو    لكونلصف  النفسي 

 للغاية.  دراجة ضعيف ب الذايت
بياانت   وصف  على  ال  االستبانةبناء  الباحث    استنتج،  ةالسابق  لتالميذذكاء 

االستب احملددة  انة نتائج  لتوضيح  ابملعاير  االستبانة. ،  نتيجة  حسب  التالميذ  ذكاء    دراجة 
 : وأما املعاير لنتائج االستبانة كما التايل

 ( 4.9) :اجلدول
 معاير دراجة الذكاءات املتعددة

 الرقم  ة ودعدد املؤشرات املوج النسبة املئوية  الدراجة
 1 2-1 ٪ 29>  ضعف
 2 3 ٪ 57 - ٪30 متوسط

 3 6-5 ٪ 58< قوي
 ستنتج الباحث نتائج االستبانة كما يلي: اإضافة إىل اجلدول السابق، 

 ( 4.10) :اجلدول
 ختبار الذكاءات املتعددةالستبانة نتائج اال

 الرقم  ء الذكا النسبة املئوية  الدراجة
 1 االجتماعي 147 قوي
 2 املوسيقي 147 قوي
 3 البصري 147 قوي
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 4 اللغوي  147 قوي
 5 الطبيعي 147 متوسط
 6 الرايضي  147 ضعف
 7 احلراكي  147 ضعف
 8 النفسي  147 ضعف

الذكاء  هي  التالميذ  معظم  ميتلكها  اليت  الذكاءات  أن  السابق  اجلدول  من  جند 
. وأما الذكاءات األخرى  ٪80لبصري واللغوي بدراجة أكرب من  االجتماعي واملوسيقي وا

  أي الذكاء القوي   . انطالقا ابلبياانت السابقة إن الذكاءات املفضلة٪50أقل من دراجة  
هي   مباالنج  اإلسالمية  الثانوية  الرشاد  سبيل  مبدرسة  العاشر  الفصل  يف  التالميذ  لدى 

الثا والذكاء  االجتماعي  الذكاء  األول:  الثالث:  الذكاء  والذكاء  املوسيقي،  الذكاء  ين: 
األربعة  الذكاءات  هذه  الباحث  وخيتار  اللغوي.  الذكاء  الرابع:  والذكاء  البصري،  الذكاء 

 .من الذكاءات املوجودة يف تصميم أنشطة التعليم
 اللقاء الثاين  .ب

االختبار   الباحث  قام  التالميذ،  ذكاء  عن  االستبانة  نتائج  الباحث  حصل  بعد 
صمم الباحث  القبل  وقد  يف تعليم اللغة العربية.  التالميذ  االبتدائية لدى  ملعرفة الكفاءة  ي 

أسئلة  التحريري  االختبار   عشرون  اللغوية بعدد  املهارات  أربع  على  تشتمل  لتكون    اليت 
وقام الباحث اختبار الذكاءات املتعددة لدى التالميذ بعدد .  األسئلة يف االختبار القبلي

والتحية  الت   21التالميذ   السالم  الباحث  إلقاء  وهي:  القبلي  اختبار  خطة  أما  الميذ. 
. واستمر  االختبار القبلي  والدعاء مث قراء الباحث كشف احلضور وإعطاء التوجيهات عن

وآمر الباحث التالميذ أن يكتبوا أمسائهم ورقم  إىل التالميذ    األجوبةالباحث إبعطاء ورقة  
، أعطى الباحث ورقة األسئلة إىل التالميذ ابلرتتيب.  التسجيل يف ورقة األجوبة. بعد ذلك 

األجوبةئون  ميل والتالميذ   توفيهيتال  ورقة  مت  احملدد  اءنتهاحىت      االختبار  إلجابة    . الوقت 
ورقة  وبعد مجيع التالميذ قد مجع    لباحث.إىل ا  جوبة جبمع ورقة األ  لتالميذ م اابعد ذلك، ق
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ابلسالم  جوبة،  األ التهنئة  الباحث  يوم  قام  يف  االختبار  هذه  الباحث  وقام  والدعاء. 
 :ستبانة كما يليوأما نتيجة اال. 2021مارس  31األربعاء 

 ( 4،11اجلدول: )
 نتائج االختبار القبلي 

 الرقم  التالميذ سما قبلي الاإلختبار  دراجةال
 A. Fahrudin Fasha  1 55 انقص
 Arida Ulul Azmi 2 55 انقص
 Icha Rahma P 3 60 مقبول 
 Khoiriyah Munawaroh 4 60 مقبول 
 M. Seto Nugroho 5 60 مقبول 
 M. Maulana Ishaq 6 40 انقص
 Mufida Turohmah 7 50 انقص
 Neo Achmad M 8 55 انقص
 Regi Firzatullah 9 45 انقص
 Zully Intan Mulia Sari 10 45 انقص
 Ulfi Saadah 11 85 جيد

 Atikah Cahya F 12 50 انقص
 M. Mahfudz 13 60 مقبول 
 M. Alfian Sahrovi 14 60 مقبول 
 M. Ferby Alfaraby 15 70 مقبول 
 Najwa Aulia A 16 60 مقبول 
 Nadiya Shofwah 17 50 انقص

 Satrio Alhadi 18 35 انقص جدا
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 Yoga Tama Harendra 19 15 انقص جدا
 Zegiesta Bilbina 20 40 انقص

 Zaki Nur Muhammad 21 30 انقص جدا
وتوسطها   85وأكربها هي    15من اجلدول السابق عرف أن أصغر النتيجة هي  

أما تفصيل دراجة كفاءة التالميذ يف االختبار القبلي لتعليم اللغة العربية هي:  و   .51هي  
يف    ثالثة (  1 جدا"   املستوىالتالميذ  يف  الت  عشرة(  2،  " انقص  ،  "انقص"  املستوى الميذ 
وإذا نظر .  " جيد"   املستوى( وطالبة واحدة يف  4،  "مقبول"  املستوى( سبعة التالميذ يف  3

من تواسط النتيجة يستطيع أن أقول كفاءة التالميذ يف االختبار القبلي لتعليم اللغة العربية  
 .هي انقص

 اللقاء الثالث  .ج
، قام العاشر  تبار القبلي لصفاالخإعطاء االستبانة و بعد قدم الباحث  

. 2021مارس    1أبريل حىت    1الباحث بعمالية التجربة. بدأ التجربة يف التاريخ  
يف الساعة التاسعة   2021أبريل    7قام الباحث ابلتجربة األول يف يوم األربعاء،  

املشرتكة يف هذا   التالميذوالنصف ابملدة األنشطة اليومية ملهارة االستماع. وعدد  
 كما يلي:   اليوم

 ( 4،12)اجلدول:
 املشرتكة التالميذعدد 

 اجلملة التالميذ الرقم 
 19 احلاضرة 1
 2 الغائبة 2

 21 اجملموعة
املشرتكة يف    التالميذكان طالبا وطالبة ال حيضران يف الفصل ألهنما مريضان. و 

 . التالميذوتسع  التالميذطالبا بتفصيل عشرة  19الفصل هي 
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املعريف   األهداف  الثانوية  من  الرشاد  سبيل  مدرسة  يف  االستماع  مهارة  لتعليم 
يستطيع أن مييز بني أنشطة األشخاص ووظائف    التالميذاإلسالمية كاسيك مباالنج هي  

والعناصر   النص  وبنية  االجتماعية  ابلوظائف  االهتمام  خالل  من  األدوات  أو  األشياء 
وف واملكتوبة  الشفوية  املعامالت  تفاعل  نصوص  يف  ابملؤشرة  اللغوية  االستخدام  لسياق  ًقا 

يستطيع أن جيب األسئلة القصية املتعلقة مبحتوى    التالميذ املوجودة يف خطة التعليم هي  
 كلمات األغنية اليت يتم تشغيلها.  

الثانوية   الرشاد  سبيل  مدرسة  يف  االستماع  مهارة  لتعليم  املهاري  األهداف  وما 
هي   مباالنج  املرتبطة  يستط  التالميذ اإلسالمية كاسيك  البسيط  النص  يستخدم  أن  يع 

وظائف   إىل  االلتفات  خالل  من  األدوات  أو  األشياء  ووظائف  األشخاص  أبنشطة 
ميكن  هي  املوجودة  واملؤشرة  ابلسياق  املناسبة  اللغوية  والعناصر  النص،  وبنية  اجتماعية 

 ا.  للطالب أن جيد فعل املضارع أو أنشطة الناس يف كلمات األغنية اليت يتم تشغيله
والبنائية   التمهيدية  وهي  نشاطات  ثالث  على  الصفية  األنشطة  تشتمل 

 واخلتامية. وأما خطوات التعليم املستخدمة فهي:
 األنشطة التمهيدية   (1

املعلومات   املدرس  يعطي  مث  الفاحتة،  بسورة  والدعاء  ابلسالم  التعليم  بدأ 
سيدرس   الذي  املوضوع  عن  املوأهدافه.    التالميذاألولية  مبا يسأل  تتعلق  أسئلة  علم 

حتفظ   هل  تفضلها؟  اليت  األغنية  واين   ؟االغنيةهذه  هي  االغنية؟  مؤلف  هو  من 
املؤلفني   نظر  وجهة  من  خمتلفتني  أغنيتني  بتشغيل  املدرس  يقوم  مث  يف  يعيش؟. 

وهي األغنية ابملوضوع كن أنت وإنت إيه. بعد ذلك، املدرس    االجتماعية والثقافية 
 . التالميذيعطي الورقة اليت فيها كلمات األغنية الفراغة إىل يبني خطوات التعليم و 

 األنشطة البنائية  (2
املوسيقي   الفيديو  بتشغيل  األنشطة  هذه  مسلمةبدأ   Famille)  عائلة 

Musulmae)   و هللا"  "بسم  الفيديو    التالميذابملوضوع  املدرس  ويكرر  جبيد  يسمعون 



52 


 

حيدد   ذلك  ومع  مرات  املضارع   التالميذمخس  ووظائف    فعل  األشخاص  أنشطة  أو 
إب األدوات  أو  قام  األشياء  ذلك،  بعد  املوجودة.  الورقة  يف  الفراغات   التالميذ كمل 

واألخي   اإلندونيسيا.  اللغة  إىل  األغنية  األسئلة    التالميذ جب  آابلرتمجة كلمات 
 البسيطة عن حمتوى كلمات األغنية. 

 األنشطة اخلتامية (3
بينهم مث تصحيحها.    التالميذل ورقة األجوبة  يبدأ األنشطة اخلتامية بتبد  

ويعطي الفرصة لطالب أن يسأل عن املدة اليت مّت تدريسها. ويغين األغنية السابقة  
 مجاعة، وينتهي الدرس بقراءة كفارة اجمللس والسالم.

 اللقاء الرابع  . د
ال ابلتجربة  الباحث  األربعاء،    ثانيةقام  يوم  يف   2021أبريل    14يف 

ا وعدد  الساعة  الكالم.  ملهارة  اليومية  األنشطة  ابملدة  والنصف   التالميذ لتاسعة 
 املشرتكة يف هذا اليوم كما يلي:

 ( 4،13) اجلدول:
 املشرتكة التالميذعدد 

 اجلملة التالميذ الرقم 
 19 احلاضرة 1
 1 الغائبة 2

 20 اجملموعة
و  مريضة.  ألهنا  الفصل  يف  حتضر  ال  طالبة  يف    املشرتكة  التالميذكان 

 . التالميذوعشر  التالميذالفصل هي عشرون طالبا بتفصيل عشرة 
مهارة   لتعليم  املعريف  األهداف  الرشاد    الكالممن  سبيل  مدرسة  يف 

هي   مباالنج  اإلسالمية كاسيك  أنشطة   التالميذالثانوية  بني  مييز  أن  يستطيع 
ابلوظائف   االهتمام  خالل  من  األدوات  أو  األشياء  ووظائف  األشخاص 
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الشفوية االج املعامالت  تفاعل  نصوص  يف  اللغوية  والعناصر  النص  وبنية  تماعية 
ابملؤشرة   االستخدام  لسياق  وفًقا  القصية    التالميذأجب  واملكتوبة  األسئلة  عن 

 .  املتعلقة بوظيفة األشياء أو األدوات وفًقا للصورة
مهارة   لتعليم  املهاري  األهداف  الرشاد    الكالموما  سبيل  مدرسة  يف 

هي  الثا مباالنج  اإلسالمية كاسيك  النص   التالميذنوية  يستخدم  أن  يستطيع 
البسيط املرتبطة أبنشطة الناس ووظائف األشياء أو األدوات من خالل االلتفات 
واملؤشرة  ابلسياق  املناسبة  اللغوية  والعناصر  النص،  وبنية  اجتماعية  وظائف  إىل 

أن   للطالب  ميكن  هي  حالوار  احلظهر  ياملوجودة  األدوات بسيط  أو  األشياء  ول 
 .  ووظيفتها   اليومية وأماكنها

والبنائية   التمهيدية  وهي  نشاطات  ثالث  على  الصفية  األنشطة  تشتمل 
 :واخلتامية. وأما خطوات التعليم املستخدمة فهي

 األنشطة التمهيدية   (1
املدرس  يعطي  مث  الفاحتة،  بسورة  والدعاء  ابلسالم  التعليم  بدأ 

األولية ع سيدرس  املعلومات  الذي  املوضوع  بعد ذلك،    التالميذن  وأهدافه. 
بيئة   حول  القريبة  املعلومات  املدرس  املرتبطة  اوذكاء  التالميذيسأل  هتم 

من األسئلة املطروحة هي أين املكان احملبوب يف يومك؟ وما فيه؟ ابملوضوع.  
 بعد ذلك، املدرس يبني خطوات التعليم. ماذا يفعل فيه؟

 األنشطة البنائية  (2
وقام  اليومية  لألدوات  الصور  املدرس  بتقدمي  األنشطة  هذه  بدأ 

ووظ  التالميذ املفردات  األيبتحديد  املدرس  يقدم  مث  عن  سفتها.  البسيطة  ئلة 
الصور اجلائرة وهي ما هذا؟ ما وظيفته، وأين مكانه. بعد ذلك، قام الطالب  

 مام الفصل.  رة ابألسئلة السابقة أاأن يقدم احلوار مع زميله عن الصورة املخت
 األنشطة اخلتامية (3
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ابلتكرر   واألخي،  املادة.  عن  الفردية  األسئلة  إبعطاء  اخلتامية  األنشطة  بدأ 
املفردات ووظيفها ومكاهنا حسب الصورة اجلائزة يف الساسة. وينتهي الدرس بقراءة  

 كفارة اجمللس والسالم. 
 اللقاء اخلامس .ه

يف الساعة   2021أبريل    21ألربعاء،  يف يوم ا  ثالثة قام الباحث ابلتجربة ال
وعدد   القراءة.  ملهارة  اليومية  األنشطة  ابملدة  والنصف  يف   التالميذالتاسعة  املشرتكة 

 هذا اليوم كما يلي: 
 ( 4،14) اجلدول:

 املشرتكة التالميذعدد 
 اجلملة التالميذ الرقم 

 21 احلاضرة 1
 - الغائبة 2

 21 اجملموعة
الطال  أو  الطالب  يوجد  و ال  اليوم.  هذا  يف  الغائبة  يف    التالميذبة  املشرتكة 

 . طالبةحدى عشر طالبا وعشر إالفصل هي واحد وعشرون طالبا بتفصيل 
الثانوية   الرشاد  سبيل  مدرسة  يف  القراءة  مهارة  لتعليم  املعريف  األهداف  من 

هي   مباالنج  األشخاص    التالميذاإلسالمية كاسيك  أنشطة  بني  مييز  أن  يستطيع 
ألشياء أو األدوات من خالل االهتمام ابلوظائف االجتماعية وبنية النص ووظائف ا

لسياق   وفًقا  واملكتوبة  الشفوية  املعامالت  تفاعل  نصوص  يف  اللغوية  والعناصر 
هي   التعليم  خطة  يف  املوجودة  ابملؤشرة  أيخذ    التالميذاالستخدام  أن  يستطيع 

   ة.وءاملعلومات العامة أو التفصيلية من النصوص املقر 
وما األهداف املهاري لتعليم مهارة القراءة يف مدرسة سبيل الرشاد الثانوية  

يستطيع أن يستخدم النص البسيط املرتبطة   التالميذاإلسالمية كاسيك مباالنج هي  
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وظائف   إىل  االلتفات  خالل  من  األدوات  أو  األشياء  ووظائف  الناس  أبنشطة 
سبة ابلسياق واملؤشرة املوجودة هي ميكن اجتماعية وبنية النص، والعناصر اللغوية املنا

النص خيتار  واملدرس  وفصيحا.  وجيدا  صحيحا  القراءة  نص  يقرأ  أن    للطالب 

 ابملوضوع "هواية فاطمة". وأما خطوات التعليم املستخدمة فهي:
 األنشطة التمهيدية   (1

ية بدأ التعليم ابلسالم والدعاء بسورة الفاحتة، مث يعطي املدرس املعلومات األول
سيدرس   الذي  املوضوع  املعلومات   التالميذعن  املدرس  يعطي  ذلك،  بعد  وأهدافه. 

بيئة   حول  القرآن اوذكاء  التالميذالقريبة  قراءة  أن  على  ويبني  ابملوضوع.  املرتبطة  هتم 
ويسأل  املعهد  يف  وتعليم  القراءة  مهارة  يف  لرتقية كفاءهتم  املناسبة  األنشطة  من  هي 

ذلك، بكيفيته  التالميذ املدرس   بعد  املعهد.  يف  الرتاثي  الكتب  قراءة  عن  وخرباهتم  م 
 إىل أربع جمموعات.  التالميذاملدرس يبني خطوات التعليم وينقسم املدرس 

 األنشطة البنائية  (2
األنشطة   هذه  ويكررها  بدأ  املعلم  قراءة  إىل  ثالث   التالميذابالستماع  مًعا 

يتناوبون   مث  قامموعات اجمل   بنيمرات  ذلك،  بعد  املفردات   التالميذ  .  عن  املناقشة 
يقدم   مث  جمموعتهم.  اعضاء  مع  وترمجتها  القراءة  نص  يف  نتيجة   التالميذالصعوبة 

 املناقشة امام الفصل ويعطي الفرصة اجملموعة األخرى إلعطاء اإلقرتاحة. 
 األنشطة اخلتامية (3

واملدرس   مجاعيا  القراءة  نص  حمتوى  عن  األسئلة  إبجابة  األنشطة  بدأ 
لتقدم األسئلة حول املادة. واألخي، يقرأ   التالميذحها. مث يعطي الفرصة لدى  يصح

 والسالم. اجمللسنص القراءة معا مرة أخرى، وينتهي الدرس بقراءة كفارة  التالميذ
 اللقاء السادس  . و
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يف الساعة   2021أبريل    28يف يوم األربعاء،    لرابعةقام الباحث ابلتجربة ا
ابمل والنصف  وعدد  التاسعة  الكتابة.  ملهارة  اليومية  األنشطة  يف   التالميذدة  املشرتكة 

 هذا اليوم كما يلي: 
 ( 4،15) اجلدول:

 املشرتكة التالميذوعدد 
 اجلملة التالميذ الرقم 

 21 احلاضرة 1
 - الغائبة 2

 21 اجملموعة
ل املشرتكة يف الفص  التالميذال يوجد الطالب أو الطالبة الغائبة يف هذا اليوم. و 

 ة. تلميذحد عشر طالبا وعشر أهي واحد وعشرون طالبا بتفصيل 
الثانوية   الرشاد  سبيل  مدرسة  يف  الكتابة  مهارة  لتعليم  املعريف  األهداف  من 

هي   مباالنج  كاسيك  األشخاص    متييز يستطيع    التالميذ اإلسالمية  أنشطة  بني 
وبنية النص   ووظائف األشياء أو األدوات من خالل االهتمام ابلوظائف االجتماعية

لسياق   وفًقا  واملكتوبة  الشفوية  املعامالت  تفاعل  نصوص  يف  اللغوية  والعناصر 
هي   التعليم  خطة  يف  املوجودة  ابملؤشرة  أيخذ    التالميذاالستخدام  أن  يستطيع 

 ة.  باملعلومات العامة والتفصيلية من كل املفردات واجلمل املرت
االستماع أو  مهارة  لتعليم  املهاري  األهداف  الرشاد    ما  سبيل  مدرسة  يف 

النص البسيط    استخداميستطيع    التالميذالثانوية اإلسالمية كاسيك مباالنج هي  
إىل  االلتفات  خالل  من  األدوات  أو  األشياء  ووظائف  الناس  أبنشطة  املرتبطة 
واملؤشرة   ابلسياق  املناسبة  اللغوية  والعناصر  النص،  وبنية  اجتماعية  وظائف 

للطالب  ميكن  هي  الصحيحة. ترتيب    املوجودة  والفقرة  اجلملة  لتكون  املفردات 
غرفة  يف  النوم،  وغرفة  املطبخ،  يف  وهي  املوضوعات  خبمسة  اجلائرة  واملفردات 
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الدروس.   غرفة  يف  اجللوس،  غرفة  يف  خطوات األكل،  املستخدمة    وأما  التعليم 
 فهي:
 األنشطة التمهيدية   (1

مث الفاحتة،  بسورة  والدعاء  ابلسالم  التعليم  املدرس بدأ  يعطي   
سيدرس   الذي  املوضوع  األولية عن  بعد ذلك،    التالميذاملعلومات  وأهدافه. 

بيئة   حول  القريبة  املعلومات  املدرس  ب  التالميذيعطي  الفيديو  وذكاءهتم  تقدم 
. بعد ذلك، املدرس  معرض كتب الرتاثية ملؤلفني اإلندونيسيني مشهورين  عن

املدرس   وينقسم  التعليم  خطوات  مث    الميذالتيبني  اجملموعات  مخس  إىل 
 يعطيهم بطاقة املفردات.

 األنشطة البنائية  (2
ويطلب املعلم   نشطةبدأ اال إبعطاء بطاقات املفردات لكل جمموعة 

يف  ل  التالميذمن   املفردات  وترتيب  و اجلتحديد  وفًقا  ال فقرات  المل  صحيحة 
ى امللصق  عل   والفقرات   بلصق اجلملة  التالميذيقوم    مث  للموضوعات املوجودة.

اجلدار قام    .يف  ذلك،  اإلندونيسيا.    التالميذبعد  اللغة  إىل  الفقرات  ابلرتمجة 
وتقدمي    التالميذيقوم  واألخي   اجملموعات  بني  الكتابة  نتائج  بتصحيح 

 .االقرتاحات والتقييمات 
 األنشطة اخلتامية (3

هذ األنشطةيبدأ  مفردات    ه  بطاقة  ترتيب  لنتائج  املعلم  اجملمبتقييم    وعات لكل 
ابملادة املتعلقة  األسئلة  لطرح  للطالب  الفرصة  املعلم  يوفر  مث  واألنشطة   وترمجاهتا. 

 .سالملس والاجمل دعاء كفرات ب ه األنشطة. وينتهي هذالسابقة
 اللقاء السابع  .ز

ملعرفة الكفاءة التالميذ    بعدي، قام الباحث االختبار الانتهاء عملية التجربة بعد  
التجربة  ةيف تعليم اللغة العربي عشرون  بعد  بعدد  التحريري  الباحث االختبار  صمم  وقد   .
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االختبار   يف  لتكون األسئلة  اللغوية  املهارات  أربع  على  تشتمل  اليت  وقام  البعديأسئلة   .
اختبار   التالميذ    البعدياالختبار  الباحث  بعدد  التالميذ  خطة    21لدى  أما  التالميذ. 

ال  البعدياالختبار   الباحث  إلقاء  الباحث كشف وهي:  قراء  مث  والدعاء  والتحية  سالم 
. واستمر الباحث إبعطاء ورقة األجوبة  البعدياالختبار  احلضور وإعطاء التوجيهات عن  

األجوبة.   ورقة  يف  التسجيل  ورقم  أمسائهم  يكتبوا  أن  التالميذ  الباحث  وآمر  التالميذ  إىل 
ابلرتتيب.  التالميذ  إىل  األسئلة  ورقة  الباحث  أعطى  ذلك،  ورقة    بعد  ميلئون  والتالميذ 

الوقت إلجابة االختبار احملدد. بعد ذلك، قام التالميذ    اءنتهااألجوبة اليت مت توفيه حىت  
جبمع ورقة األجوبة إىل الباحث. وبعد مجيع التالميذ قد مجع ورقة األجوبة، قام الباحث  

 . 2021 يونيو  08 ثالاثء التهنئة ابلسالم والدعاء. وقام الباحث هذه االختبار يف يوم ال
 كما يلي: البعدي  االختبار وأما نتيجة 

 ( 4،16) اجلدول:
 البعدي نتائج االختبار  

 
 الرقم  سماال البعدي الدراجة
 A. Fahrudin Fasha  1 60 مقبول 
 Arida Ulul Azmi 2 70 مقبول 
 Icha Rahma P 3 65 مقبول 
 Khoiriyah Munawaroh 4 60 مقبول 
 M. Seto Nugroho 5 60 مقبول 
 M. Maulana Ishaq 6 60 مقبول 
 Mufida Turohmah 7 60 مقبول 
 Neo Achmad M 8 74 مقبول 
 Regi Firzatullah 9 65 مقبول 
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 Zully Intan Mulia Sari 10 50 انقص
 Ulfi Saadah 11 95 جيد جدا 

 Atikah Cahya F 12 70 مقبول 
 M. Mahfudz 13 75 مقبول 
 M. Alfian Sahrovi 14 75 مقبول 
 M. Ferby Alfaraby 15 85 جيد
 Najwa Aulia A 16 80 جيد

 Nadiya Shofwah 17 65 مقبول 
 Satrio Alhadi 18 60 مقبول 
 Yoga Tama Harendra 19 40 انقص
 Zegiesta Bilbina 20 60 مقبول 
 Zaki Nur Muhammad 21 50 انقص

 95وأكربها هي    40من اجلدول السابق عرف أن أصغر النتيجة هي  
. وأما تفصيل دراجة كفاءة التالميذ يف االختبار القبلي لتعليم  65وتوسطها هي  

 اتلميذ  مخسة عشر(  2  ،"انقص"  املستوىيف  ثالثة التالميذ  (  1اللغة العربية هي:  
( والتلميذة واحدة يف 4"،  جيد "   املستوى يف    ذانالتلمي(  3  ،"مقبول"  املستوىيف  

جدا" "جيد  أقول كفاءة املستوى  أن  يستطيع  النتيجة  تواسط  من  نظر  وإذا   .
  ."مقبول"لتعليم اللغة العربية هي  بعديالتالميذ يف االختبار ال

 ذكاءات املتعددة على أساس ال: فعالية أنشطة تعليم اللغة العربية ينثااملبحث ال
 نتائج االختبار القبلي.أ

القبلي   االختبار  الباحث  التالميذ  عقد  العاشر، لدى  الفصل  الطلبة 
اال اللغة  وهذه  عن  الطلبة  لكل  األساسية  الكفاءة  مدى  ملعرفة  يهدف  ختبار 

ناصر اللغة  ويكون االختبار من عشرين سؤاال الذي يشتمل على أربعة ع  العربية.
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والنتيجة احملصولة من االختبار القبلي    وهي: االستماع، الكالم، القراءة، الكتابة. 
 كما يلي: 

 ( 4،17) اجلدول:
 دراجة نتيجة االختبار القبلي

 نسبة املئوية عدد املستوايت املسافة  الرقم 
1 90 – 100  ٪ 0 0 جيد جدا  
2 76 – 89  ٪ 5 1 جيد   
3 60 – 75  ٪ 33 7 مقبول  
4 40 – 59  ٪ 48 10 انقص 
5 0 – 39  ٪ 14 3 انقص جدا 

السابق  من الفصل العاشر غي    التالميذمن    ٪62  أن  عرف  اجلدول  يف 
وانقص جدا   ٪48املستوى انقص  يف  لون  دخألن أكثرهم ي  ماهر يف اللغة العربية

وأما  14٪ ت  التالميذ.  مقبول  يف  ون  دخل األخرى  جيد   ٪33املستوى  واملستوى 
 أحد منهم يف املستوى جيد جدا.   . وال يوجد5٪

 ( 4،18) اجلدول:
 درجة املعدلة لالختبار القبلي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Pretest 21 15 85 51,43 

اجلدو  من  هي    لوجند  القبلي  االختبار  من  املعدلة  درجة  أن  السابق 
التالمي51،43 لدى  األساسية  أن كفاءة  الباحث  عرف  العربية  ذ  .  املواد  يف 

   ."انقص" تدخل يف املستوى 
 بعدي نتائج االختبار ال.ب 
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الفصل   يف  البعدي  االختبار  الباحث  علمهم  العاشر  وقدم  أن  بعد 
الذكاءات  نظرية  أساس  على  التعليمية  ابألنشطة  العربية  اللغة  مواد  الباحث 

 املتعددة. والنتائج احملصولة منهم كما يلي: 
 ( 4،19)اجلدول: 

 رجة نتيجة االختبار البعديد
 نسبة املئوية عدد املستوايت املسافة  الرقم 

1 90 – 100  ٪ 5 1 جيد جدا  
2 76 – 89  ٪ 10 2 جيد   
3 60 – 75  ٪ 71 15 مقبول  
4 40 – 59  ٪ 14 3 انقص 
5 0 – 39  ٪ 0 0 انقص جدا 

يف  يرتفعون كفاءهتم  التالميذ  من  أكثرهم  أن  السابق  اجلدول  يف  وجند 
ا املستوى    ٪14بتفصيل    لعربية.اللغة  يف  و"انقص"منهم  يف   منهم  71٪، 

و"مقبول"املستوى   املستوى    10٪،  يف  و" جيد" منهم  املستوى   5٪،  يف  منهم 
 حد منهم يف املستوى "انقص جدا". أوال  ."جيد جدا "

 ( 4،20) اجلدول:
 بعديدرجة املعدلة لالختبار ال

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Posttest 21 40 95 65,67 

ال االختبار  من  املعدلة  درجة  أن  السابق  اجلدول  من  هي    بعديوجند 
البحث،  .  65،67 هذا  يف  املستخدمة  املعاير  حسب  السابقة  نتيجة  عرف من 

   ."مقبول"وى تدخل يف املستاالختبار البعدي  يف الباحث أن كفاءة التالميذ  
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 اختبار االعتدالية نتائج .ج
اختبار  الباحث  قام  التائي،  االختبار  جيري  ملعرفة    قبل  االعتدالية 

لتحديد ما إذا كانت جمموعة البياانت الناجتة من االختبارين القبلي والبعدي يتم و 
طبيعي. بشكل  للعلوم   توزيعها  اإلحصائية  احلزمة  الربانمج  الباحث  ويستخدم 

 حلساهبا. والنتيجة احملصولة كما يلي:  25( SPSSعية )جتمااال
 ( 4،21) اجلدول:

 نتيجة اختبار االعتدالية  
Tests of Normality 

 Kelas 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil Pretest ,185 21 ,057 ,951 21 ,363 

Posttest ,182 21 ,069 ,958 21 ,484 

 
ا نتيجة  أن  السابق  اجلدول  من  القبلي خ وجند  لالختبار  االعتدالية  تبار 

البعدي    0،363 من .  0،484ولالختبار  أكرب  االعتدالية  اختبار  نتيجة  ألن 
موزع طبيعيا.    0،05 بياانهتما  أن  على  والبعدي فيدل  إما من االختبار القبلي 

 ي. ستمرار االختبار التائويستطيع الباحث ال
 ختبار التائي نتائج اال.د

التائي   االختبار  الباحث  قام  االعتدالية،  اختبار  نتيجة  يظهر  ملعرفة بعد 
املتعددة،   الذكاءات  أساس  على  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة  ابستخدام فعالية 

اال للعلوم  اإلحصائية  احلزمة  )الربانمج  والنتيجة   SPSS  )25جتماعية  حلساهبا. 
 : احملصولة كما يلي

 ( 4،22) اجلدول:
 نتيجة االختبار التائي 
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df Sig. (2-tailed) 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

Pretest- 
Posttest 

-17,695 -10,781 -8,590 20 ,000 

بدراجة الداللة    الختبار التائي هيوجند من اجلدول السابق أن نتيجة ل
احلساب"    0،000 "اتء  مبعاير 8،590وقيمة  النتيجة  هذه  الباحث  وقارن   .

 التايل:
أصغر   .1 احلساب  اتء  فهاء  إذا كانت  اجلدول  اتء  إذا    0من  أو  مقبول. 

 مردود.  0فهاء  0،05من درجة أصغر كانت درجة الداللة 
مردود. أو إذا    0ء اجلدول" فهاء  إذا كانت "اتء احلساب" أكرب من "ات .2

 مقبول.  0فهاء  0،05درجة  كانت درجة الداللة أكرب من
احملصولة   الداللة  درجة  درجة    0،000ألن  من  يف   0،05أصغر 

الداللة   هاء    ٪95املستوى  أن  على  يدل  هاء    0فهذه  وأما  مقبول.   1مردود 
اجلد "اتء  من  أكرب  أهنا  احلساب"  "اتء  قيمة  إىل  نظران  يعين  وإذا  ول" 

مقبول. ابملعىن   1مردود وأما هاء    0فهذه يدل على أن هاء    2،086≤8،590
وجد الفرق قوي بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي. أي فرضية البحث مقبولة  
للفصل   املتعددة  الذكاءات  أساس  على  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة  أن  ويدل 

اإلسال الثانوية  الرشاد  سبيل  مدرسة  يف  ترقية كفاءة  العاشر  يف  فعالة  مباالنج  مية 
   التالميذ يف اللغة العربية من عناصر اللغة األربعة.
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 الفصل اخلامس
 املناقشة 

التعليم اللغة العربية أنشطة    طبيقبتشرح الباحث فيما يتعلق  ييف هذا الفصل س
مباالنج اإلسالمية  الثانوية  الرشاد  سبيل  مبدرسة  املتعددة  الذكاءات  أساس  وكذلك    على 

 . اللغة العربيةفعاليتها يف تعليم 

  ءات املتعددةكاذ العلى أساس   أنشطة تعليم اللغة العربية تطبيق . أ
قام   كاءات املتعددةذ أنشطة تعليم اللغة العربية على أساس ال  قبل أعد الباحث

. ووجد الباحث البياانت من خالل مالحظة عملية  شكالت املوجودةالباحث بتحليل امل
مع   واملقابلة  يف  التعليم  الثاناالتالميذ  الرشاد  سبيل  مبدرسة  العاشر  اإلسالمية لفصل    وية 

الواثئق   حتليل  اوهي  وكذلك  األولالنتائج  مستوى  املدرسي  ال  ختبار  .  تالميذلدى 
  اللغة العربية ممل   وأنشطة تعليمصعوبة    املادة اللغة العربية هيأن  هي    ةوالبياانت احملصول

   .شرتاكا جيداامل يشرتكوا التعليم و  منخفضة التالميذ نتائج تعليمو 

السابقة املشاكل  أهن  من  الباحث  أنشطة    حيتاجون  ماستنتج  قادرة ال تعليم  الإىل 
توفي   لل الدفعة  العلى  التعل   تالميذقوية  أنشطة  يف  والنشاط  للتغلب يللمشاركة  وذلك  م، 

عن اللغة العربية أمر صعب.    تالميذ، والقضاء على افرتاضات التالميذعلى امللل لدى ال
ال قدرة  حتسني  ميكنه  ذلك،  جانب  نتائج    يف  تالميذإىل  حتسني  أو  العربية،  م يتعل الاللغة 

العربية.   تالميذ اللدى   املواد  أب  يف  وفقا  التعليمية  وهذا  األنشطة  عناصر  مهية  من  كعنصر 
وهي   التعليمية  العملية  حتسني  يف  فعال  وعامل  الفردية  (1املنهج  الفروق  بني    يستوعب 

هنا "يعلم التخطيط والعمل أ (3، أهنا تساعد على عملية التحصيل الدراسي(  2،  التالميذ
والتعاون والعمل  التخطيط  إىل  حيتاج  فالنشاط  فريق"  على (  4،  يف  التلميذ  تساعد  أهنا 

أهنا تسد الفجوة (  5،  ختطي جانب اخلوف والرهبة من املعلم ويقلل من احلزاجز النفسية



65 


 

املدرسة  خارج  موجودة  هو  ما  وبني  احملتوى  الذكاءات اواخت   64. بني  أربعة  الباحث  ر 
ال تعليم  تصميم  يف  أساسا  لتكون  العربيةاملفضلة  وفقا    .لغة  تصميم  يف  ن  أبوهذا  إعداد 

يرعي   أن  ينبغي  الالتعليم،  ذكاء  تنوع  أمناط  ألن    65تالميذاملعلم  إىل  يرمز  الذكاء  ميل 
م، جيب يلذلك عند حتديد االسرتاتيجيات اليت سيتم تضمينها يف تصميم التعل   .66التعلم 

  .تالميذل م املختلفة ليأمناط التعل على املعلمني النظر يف تنوع 
املشكال الباحث  وجد  يف    ت بعد  أنشطةواالحتياجات  اللغة   حتسني  تعليم 

العربيةالباحث    صمم  العربية اللغة  تعليم  أساس    أنشطة  املتعددةعلى    :وهي  الذكاءات 
والبياانت احملصولة    ،األول التالميذ.  ملعرفة ذكاءات  بتوزيع االستبانة  الباحث  قام  أن قد 

والذكاء   البصري  والذكاء  املوسيقي  الذكاء  هي  التالميذ  لدى  املفضلة  الذكاءات 
والذكاء  الرايضي  الذكاء  وهي  األخرى  الذكاءات  وأما  اللغوي.  والذكاء  االجتماعي 

خيتارهم. التالميذ  والذكاء احلركي قليل من  الطبيعي  والذكاء  الباحث    قام ،  الثاين  النفسي 
األ بتحديد  التعليم  حتقيقهااعداد  مت  اليت  األساسية  ابلكفاءة  املناسبة  التعليمية   ،هداف 

الباحث أهداف التعليم   املعرفية حدد  وهي الكفاءة األساسية  انحيتني  على  تشتمل  اليت 
  تعليم مهارات اللغة العربية ، ولكل  ة املؤشرات لكل انحية وزايدوالكفاءة األساسية املهارية 

جزء من عالمات أو دليل على حتقيق الكفاءات   املؤشرات هيوهذا وفقا أبن    هدفني.
  املعريف انحية  يتم التعبي عن مؤشرات نتائج التعلم على أهنا إجناز أو تغيي يف  و   األساسية

أنشطة التعليم املناسبة    تعينيقام الباحث ب  ،لث الثا    67.التالميذلدى    ي والوجداينواملهار 
وهي   املفضلة  التالميذ  االستماعبذكاء  ملهارة  املوسيقية  أبن األنشطة أنشطة  وفقا  وهذا   ،

املوسيقي   الذكاء  لدى  استخدامها  ميكن  إيقاعات  1  هي: اليت  واألانشيد (    األغاين 

 
 .50-49ص.  ,املناهج الدراسية )عناصرها وأسسها وتطبيقاهتا(  ,مصطفى 64

65 Alhamuddin Alhamuddin, “Desain Pembelajaran Untuk Mengembangkan Kecerdasan Majemuk 
Siswa Sekolah Dasar,” AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman 2, no. 2 (2016): 
180–201. 
66 Gardner, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 
67 Asyraf Muzaffar, “Derivasi Indikator Hasil Belajar Bahasa Arab,” لسـانـنـا (LISANUNA): Jurnal Ilmu 
Bahasa Arab Dan Pembelajarannya 7, no. 2 (2018): 213–25. 
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(Rythrns, Songs and Chants،) 2)   وتصنيفها (  3،  (Discographies)مجع األسطواانت 
الفائقة   الذاكرات   Musical)   املوسيقية  ملفاهيما(  4،  (Supermemory Music)موسيقي 

Concepts،) 5 موسيقي املناخ االنفعايل )(Mood Music).68. 
الكالم ملهارة  الصوري  التعبي  ميكن  وأنشطة  اليت  األنشطة  أبن  وفقا  وهذا   ،

هي   البصري  الذكاء  لدى  املتقاطعة  (jigsaw)کججسو  استخدامها  الصورة   ، (puzzle)  ،
  : واإلسرتاتيجيات اليت يستخدمها لتنمية الذكاء املكاين البصري هي   طرنج وغي ذلك.اش
البصري  1 التصور   )(Visualization)  ،2  )  اللون اجملازات 3،  (Colour Cues)إلعامات   )

( الرموز  5،  (Idea Sketching) ( رسم ختطيطي للفكرة  4،  (Picture Metaphors)املصورة  
، وهذا وفقا أبن  واألنشطة املناقشة اجلماعية ملهارة القراءة 69(.lsGraphic Symbo)املرسومة 

الذكاء   لدى  استخدامها  ميكن  اليت  العصف (  1هي:    االجتماعياألنشطة  جلسات 
(  5،  درسةالنوادي امل(  4( احملاكاة،3،  الربامج التفاعلية والتفاعل بني األفراد(  2،  الذهين

وأنشطة لعبة الكلمة ملهارة    70( اجلماعات التعاونية. 7( متاثيل الناس،  6مشاركة األتراب،  
هي:    الكتابة البصري  الذكاء  لدى  استخدامها  ميكن  اليت  األنشطة  أبن  وفقا  (  وهذا 

والتكرار،   واملطالعة،    ( 2الرتديد  الصويت  3القراءة  التسجيل   )(tape recording)  ،4  )
(  5،  (Story telling)كلمات وخطب للطلبة النسخ والكتابة والتأليف " السرد القصص  

   71. (brainstorming)( العصف الذهين 6األلغاز اللغوية والعاب الكلمات، 
التقوميالرابع وحتديد  التعليم  طريقة  تصميم  ثالث  و ،  ،  الدروس   النشاطات لكل 

التمهيدية األنشطة  واألنشطة  واألنشطة  وهي  أبن    .اخلتامية  البنائية  وفقا  األنشطة وهذا 
والبنائية  ال التمهيدية  أنشطة  وهي  أنواع  ثالثة  إىل  تنقسم  إجرائتها  موقع  حبسب  تعليمية 

قومي  بثالث انحيات وهي التقومي املعريف والت  تعليمتقومي التعيني  ب  قام الباحثو   72واخلتامية. 
 

 . الذكاءات املتعددة ةالفهم تنمية وتعميقجابر,  68

 .الذكاءات املتعددة والفهم: تنمية وتعميق ,جابر 69

 جابر.  70

 جابر.  71

 . 189-188(, ص.  1999أمحد النجدي, علي راشد, و مىن عبد اهلادي, املدخل يف تدريس العلوم )القاهرة: دار الفكر العريب,   72
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الوجداين أو  احلركي  والتقومي  يف   املهاري  املوجودة  واملؤشرات  األساسية  الكفاءة  حسب 
 أهداف تعليم اللغة العربية للتالميذ فصل العاشر. 

خطةاخلامس تنفيذ  أساس  .  التعليم  ،  على  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة  تنفيذ 
الثان الرشاد  سبيل  مبدرسة  العاشر  فصل  يف  املتعددة  مباالنج.  الذكاءات  اإلسالمية  وية 

اليت تدل على  جمموعة واحدة تصميم االختبار القبلي البعدي" "استخدم الباحث طريقة 
اختار الباحث هذه الطريقة ألن هدف عملية التجربة ليس ملقارنة بني  .  تصميم التجرييب

عددة  فصلني لكن ملعرفة آثر استخدام أنشطة تعليم اللغة العربية على أساس الذكاءات املت
ابالختبار   مباالنج. بدأ الباحث  الثانوية اإلسالمية  سبيل الرشاد  مبدرسة  العاشر  يف فصل 
أساس   على  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة  تنفيذ  قبل  ملعرفة كفائتهم  األول  لقاء  يف  القبلي، 
ولكل   اللغوية  مهارات  أربع  على  يشتمل  الذي  التحريري  ابالختبار  املتعددة  الذكاءات 

 أسئلة.  مهارة مخس 
قاء الثاين، طبق الباحث األنشطة املوسيقية ملهارة االستماع، بدأ أبنشطة  ل ويف ال

مث   ابلغناء  احلالة  مسلمة  إهداء  عائلة  املوسيقي  الفيديو    ( Famille Musulmae)تشغيل 

و  هللا"  "بسم  ومع    التالميذابملوضوع  مرات  مخس  الفيديو  املدرس  ويكرر  جبيد  يسمعون 
األدوات    التالميذ  حددذلك   أو  األشياء  ووظائف  األشخاص  أنشطة  أو  املضارع  فعل 

املوجودة الورقة  يف  الفراغات  الفيديو  ابكمل  يف  والصورة  األغنية  قام مبراعة  ذلك،  بعد   .
واألخي    التالميذ اإلندونيسيا.  اللغة  إىل  األغنية  األسئلة    التالميذب  اجاابلرتمجة كلمات 

األغنية. حمتوى كلمات  عن  املوسيقية  هذ  البسيطة  الذكاءات  خبصائص  وفقا  األنشطة  ه 
م اللغة العربية  ياألنشطة اليت ميكن للطالب ذوي الذكاء املوسيقي استخدامها يف تعل أبن  

وتشغيل   والطنني  املسجلة. الغناء  لإليقاع    73األغاين  احلساسية  الذكاء  هذا  يشمل  حيث 
 74والتحليلي للموسيقى.الشامل  والنغمة والتوازن املوسيقي للعمل ابإلضافة إىل الفهم

 
73 Muhammad Jafar Shodiq, “Pembelajaran Bahasa Arab Aktif-Inovatif Berbasis Multiple 
Intelligences,” Al Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 4, no. 1 (2018): 125–48, 
https://doi.org/https://doi.org/10.14421/almahara.2018-041-07. 

 .نظرية الذكاءات املتعددة: مناذج تطبيقية ,شواهني 74
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الباحثالثالثاللقاء  و  طبق  الصوري  ،  التعبي  هذه    . الكالمملهارة    أنشطة  بدأ 
املفردات  بتحديد  الطالب  وقام  اليومية  لألدوات  الصور  املدرس  بتقدمي  األنشطة 

اجلائرة وهي ما هذا؟ ما وظيفته،    ووظيفتها. مث قدم املدرس األسئلة البسيطة عن الصور
قدم احلوار مع زميله عن الصورة املختارة ابألسئلة  بتوأين مكانه؟ بعد ذلك، قام الطالب  

 السابقة أمام الفصل. 
املعلم  ا الصوري  ختار  التعل التعبي  أهداف  ابستخدام  يلتحقيق  صور م  من  أنواع 

بسهولة وزايدة دافعية الطالب   وهتدف إىل جعل الطالب يفهمون املادةاألدوات اليومية  
نظرية الذكاء  يلتعل  مع  وهذا يتوافق  إن من األنشطة اليت   املكاين-البصريم اللغة العربية. 

الصورة  هي م اللغة العربيةياستخدامها يف تعل  املكاين-البصريميكن للطالب ذوي الذكاء 
والفيو  الفوتوغرايف  والتصوير  واخلرائط  البيانية  والرسوم  واألفالم الرسومات  والشرائح  ديو 

واستخدام  األفكار  ورسم  والرسم  اإلبداعي  والتخيل  التخيلية  القصة  وقراءة  الفن  وتقدير 
  أو   حيث يكون جانب الذكاء البصري املكاين هو قدرة الشخص على التعبي  75.األلوان

أو  واخليال  العقل  يف  هو  ما  أو  رسومات  أو  تصميمات  أو  صور  شكل  يف  التصور 
أيضا   الذكاء  هذا  يتضمن  والتكوين املفاهيم.  اللون  مفهوم  فهم  على  الشخص  قدرة 

الفضاء مفهوم  وفهم  اإلبداع  أي  فيه،  اجلوانب  وأيضا  والفن  إىل    76.والتصميم  ابإلضافة 
يف هذا النشاط، أجرى الطالب حوارا مع الطالب من خالل سؤال بعضهم البعض  ذلك 

ذكاء االجتماعي على عن أماكنهم املفضلة أمام أصدقائهم. يتم تضمني هذا يف نطاق ال
أنه قدرات الشخص ومهاراته يف إنشاء العالقات وبناء العالقات واحلفاظ على العالقات 

يف هذه احلالة، التواصل    77.االجتماعية حبيث يكون كال الطرفني يف وضع مفيد للطرفني
بني الطالب حىت يتمكنوا من إجراء حوار مع مواضيعهم بشكل جيد. مث هناك أنشطة  

 
75 Shodiq, “Pembelajaran Bahasa Arab Aktif-Inovatif Berbasis Multiple Intelligences.” 
76 Reni Sri Wahyuni, “UPAYA MENINGKATKAN KECERDASAN VISUAL SPASIAL MELALUI KEGIATAN 
MENGGAMBAR PADA ANAK UDIA DINI KELOMPOK,” Tunas Siliwangi Jurnal Progr. Stud. Pendidik. 
Guru PAUD STKIP Siliwangi Bandung 4, no. 1 (2018): 38–43, 
https://doi.org/https://doi.org/10.22460/ts.v4i1p38-43.1197. 
77 Cita Bakti Utama Putra, “Kecerdasan Sosial Siswa Kelas Akselerasi,” Educational Psychology 
Journal 1, no. 1 (2012), https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/epj/article/view/2655. 
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يص املختارة.  الصور  على  بناء  احلوارات  من  سلسلة  وترتيب  املفردات  هذا  لتحديد  نف 
 78النشاط إىل ذكاء اللغة، ألن الطالب يتفاعلون بشكل مباشر مع بنية اللغة ونطقها. 

طبالرابعاللقاء  و   أنشطة،  الباحث  اجلماعية  ق  هذه   . القراءةملهارة    املناقشة  بدأ 
. موعات اجمل   بني  تبادلواقراءة املعلم وكررها الطالب معا ثالث مرات مث    سماعباألنشطة  

مع   وترمجتها  القراءة  نص  يف  الصعوبة  املفردات  عن  املناقشة  الطالب  قام  ذلك،  بعد 
املناق نتيجة  الطالب  قدم  مث  جمموعتهم.  اجملموعة  أشة  اعضاء  الفرصة  ويعطي  الفصل  مام 

 ح. ا قرت األخرى إلعطاء اال
إن من األنشطة اليت ميكن    عيجتماااليتوافق مع نظرية الذكاء    ه األنشطةوهذ

الذكاء   ذوي  تعل   جتماعياال للطالب  يف  العربيةياستخدامها  اللغة  اجلماعي،    م  العمل 
ا والعصف  الدراسة،  زمالء  وتعليم  الشخصية،  جمموعات والتفاعالت  يف  حيث    79.لذهين 

 الفهم يشمل هذا الذكاء احلساسية لإليقاع والنغمة والتوازن املوسيقي للعمل ابإلضافة إىل
توضيحي   عرض  الفيديو  يف  يوجد  ذلك،  إىل  ابإلضافة  للموسيقى.  والتحليلي  الشامل 
وتصور لألنشطة اليومية واألشياء من حوهلا ووظائفها. يتم تضمني ذلك يف نطاق الذكاء 
البصري املكاين، حيث أن تعريف الذكاء البصري املكاين أن هذا النوع من الذكاء يرتبط  

الذي البصر  وتصورات   إبحساس  صور  وتشكيل  تصور كائن  قادرا على  فيه الفرد  يكون 
من   مساعها،  يتم  اليت  األغاين  الستكمال كلمات  للطالب  عمل  ورقة  هناك  مث  داخلية. 

اللغة، ألن الطالب يتفاعلون خالل حاسة السمع لديهم. يصنف هذا النشاط إىل ذكاء  
 مباشرة مع اللغة، أي الصوت.

الباخلامساللقاء  و   طبق  أنشطة  ،  الكلمات احث  بدأ   الكتابة. ملهارة    لعبة 
املفردات  بطاقات  إبعطاء  الطالب    االنشطة  من  املعلم  وطلب  جمموعة  تحديد  للكل 

يف   املفردات  و اجلوترتيب  املوجودةالفقرات  المل  للموضوعات  وفقا   امللصق.يف    صحيحة 
 

78 Oday Ali Kadhem, “The Development of Classroom and Extra-Curricular Activities from the 
Point of View of Teachers and Supervisors in Light of the Overall Quality Requirements for 
Elementary School Students in Iraq,” Journal of University of Babylon for Humanities 27, no. 1 
(2019). 
79 Shodiq, “Pembelajaran Bahasa Arab Aktif-Inovatif Berbasis Multiple Intelligences.” 
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سرع اجملموعة يف يف اجلدار بسرعة وأم الطالب بلصق بطاقات املفردات على امللصق  اق  مث
بعد ذلك، قام الطالب ابلرتمجة الفقرة    . لصق املفردات الصحيحة يف امللصق تكون فائزة

الطالب بتصحيح نتائج الكتابة بني اجملموعات وتقدمي    إىل اللغة اإلندونيسيا. واألخي قام
 . التقييمات قام املعلم االقرتاحات و 

الباحث أس  قام  على  العربية  اللغة  تعليم  املتعددةأنشطة  الذكاءات  وتوقد  اس   ،
. استخدم الباحث الفصل الواحد لعملية التطبيق  األخيالتقييم واالختبار البعدي يف لقاء  

منوذج   عن  عني  حممد  قدم  مبا  البعدي"مناسبة  القبلي  االختبار  تصميم  واحدة  "  جمموعة 
تطبيق بشكل أكثر نظرا لوجود اختبار القبلي قبل التطبيق وميكن معرفة نتائج العالج أو ال

 80دقة ألنه ميكن مقارنتها ابحلالة قبل العالج.

 كاءات املتعددة ذ العلى أساس  أنشطة تعليم اللغة العربيةفعالية . ب
فعالية   املتعددةوملعرفة  الذكاءات  أساس  على  التعليمية  تعليم   األنشطة  يف 

. أقام الباحث  ة سبيل الرشاديف املدرسة الثانوي  ، قام الباحث ابلتجربة امليدانيةاللغة العربية
ابملنهج   لوجود    استخدم  one group pretest-posttest designالتجربة  نظرا  التصميم  هذا 

بشكل أكثر دقة ألنه   نتائج العالج أو التطبيق  وميكن معرفة  اختبار القبلي قبل التطبيق 
إبحدى وعشرون   العاشروأقام الباحث يف الفصل    81ميكن مقارنتها ابحلالة قبل العالج.

يف استخدام االختبار ت فال   يف حتليل البياانت.  واستخدم الباحث االختبار ت   تلميذا
بد أن يعرف طبيعة البياانت أوال، وهذا ألن يهدف االختبار أو التجريب الطبيعي لرؤية  

عادية   توزيع  هلا  املطلوبة  البياانت  هل كانت  ملعرفة  طبيعية    (normal)أو  ال.وأحوال  أم 
التحليل الربامرتي وإحدى منهم    البياانت وهي شروط األساسية اليت جيب أن حتقيقها يف

ألن هدف هذا االختبار    Paired Sample T Testواستخدم الباحث    82وهي االختبار ت. 

 
80 Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: CV Bintang Sejahtera, 2016), Hal. 88-
89. 
81 Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, 2016. 
82 Ce Gunawan, Mahir Menguasai SPSS: Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian (yogyakarta: 
CV Budi Utama, 2020), Hal. 52-68. 
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إذن قبل أن يعمل االختبار ت فينبغي   83هو مقارة بني املعدلني من اجملموعتني املرتابطني. 
 أن يعمل االختبار الطبيعي. 

لي واالختبار البعدي يف الفصل البائ  اعتمادا على نتائج إجراء االختبار القب
احلسويب   اإلحصائي  جهاز  ابستخدام  الباحث    SPSS 25الصغي  الباحث  حصل  قام 

-2)أن  ابالختبار اإلعتدالية. أما نتائج من إجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي هي  

tailed)  Sig.    القبلي البعدي    0،363لالختبار  نتيجة  0،484ولالختبار  ألن  اختبار  . 
من   أكرب  والبعدي.    0،05االعتدالية  القبلي  االختبار  من  من كال إما  نتائج  أن  فظهر 

من   أكثر  اإلعتدالية  0،05اختبارين  االختبار  يف  القرار  أبساس اختاذ  وفقا  البيان  وهذا   .
فإن البياانت بتوزيع عادية، وإذا كانت القيمة األمهية    Sig. >0،05إذا كانت قيمة األمهية 

Sig.< 05،0  .84فإن البياانت ليست بتوزيع عادية 

ابالختبار   الباحث  استمر  اإلعتدالية،  االختبار  نتيجة  الباحث  حصل  بعد 
البعدي.   واالختبار  القبلي  االختبار  يف  فعالية  التائي  ملعرفة  فتقصد  فريضة  اختبار  أما 

الت املتعددة،  أنشطة  الذكاءات  أساس  على  الباحث عليمة  التائي    ووجد  لالختبار  نتيجة 
الداللة   بدراجة  احلساب"    0،000هي  "اتء  أن 8،590وقيمة  على  يدل  وهذا   .

األنشطة التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة فعالة لرتقية نتائج تعليم اللغة العربية يف  
البيان وفقا أبساس اختاذ القرار يف االختبار التائي أن  وهذا  املدرسة الثانوية سبيل الرشاد.  

إذا كانت درجة الداللة  أو مقبول.    0إذا كانت اتء احلساب أصغر من اتء اجلدوال فهاء  
إذا كانت "اتء احلساب" أكرب من "اتء اجلدوال" مردود.    0فهاء    0،05أصغر من درجة  

 مقبول.  0فهاء  0،05جة مردود. أو إذا كانت درجة الداللة أكرب من در  0فهاء 

 
83 Jubilee Enterprise, SPSS Komplet Untuk Mahasiswa: Tutorial Komprehensif Untuk Memahami 
SPSS Bagi Para Mahasiswa (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), Hal. 138. 
84 Gunawan, Mahir Menguasai SPSS: Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian. 
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 سادس الفصل ال
 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث .أ
 اءات املتعددةكذ أنشطة تعليم اللغة العربية على أساس ال تطبيق .1

  ، األول  وضح الباحث أن هذا البحث يستخدم مخس اخلطوات وهي:
امل الذكاءات  على  التالميذمعرفة  لدى  التعليم.  الثاين .  تعددة  اعداد  ،  الثالث ، 
املناسبة.   األنشطة  التقومي.  الرابعحدد  وحتديد  التعليم  طريقة  تصميم  ، اخلامس، 

اخلطة.  ا  أنشطة وأما    تنفيذ  اللغة  أربعة  تعليم  على  تشتمل  الفصل  داخل  لعربية 
ل  أنشطةاألول،  األقسام:   ملهارة االستماعاملوسيقية  التعبي الثاين،    . تعليم  أنشطة 

الكالم ملهارة  لتعليم  ملهارة    الثالث،   .الصوري  لتعليم  اجلماعية  املناقشة  أنشطة 
 . أنشطة لعبة الكلمات لتعليم ملهارة الكتابةالرابع، . القراءة

 أنشطة تعليم اللغة العربية على أساس الذكاءات املتعددةفعالية  .2
أن   التجريبية  العملية  نتائج  من  على استنادا  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة 

املتعددة  الذكاءات  لت  أساس  يف فعالة  التالميذ  تعليم  ونتائج  التعليم  عملية  حسني 
العربية،   اللغة  نتائج  تعليم  أن  عليه  دل  التائي  خاالكما  درجة  حتبار  على  صلت 

Sig. (2-tailed)    مبعىن    0,000قدر -Sig. (2<     0,05فهذا 
tailed)    نتيجةt      وحصلت    20=    21-1  ودرجة احلر قدر   8،590فقدر

t-tabel  2086    نتيجة على  الباحث   H0  مبعىن   thitung < ttabelوانل 

و املتمقبول ف  H𝑎مرفوض  أساس الذكاءات    عددة أنشطة تعليم اللغة العربية على 
البعدي  واالختبار  القبلي  االختبار  يف  التعليم  نتائج  بني  الكبي  الفرق  وإجياد 

فر  أن  هذه  ضي وتستنتج  وأن  مقبولة  الباحث  على ة  العربية  اللغة  تعليم  أنشطة 
املتعددة الذكاءات  التعليملتفعالة    أساس  عملية  التالميذ  حسني  ونتائج    وقدرة 

 . ةتعليم التالميذ يف تعليم اللغة العربي
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 التوصيات .ب
 رى الباحث ضرورية تقدمي التوصيات فيما أييت: ي انطالقا من نتائج الباحث 

أنشطة  رجو الباحث على الباحثني اآلخرين مستقبال ببحوث أخرى أن يطوروا  ي .1
املتعددة الذكاءات  أساس  على  العربية  اللغة  على  الكام  تعليم  تشتمل   تسعة لة 

الذكاء الرايضي والذكاء النفسي الذي مل تطوره الباحث وهو    الذكاءأو  الذكاءات  
 . مادة عناصر اللغة وميكن تطويرها يف والذكاء الطبيعي والذكاء احلركي

املتعددةوبتطوير   .2 الذكاءات  أساس  على  العربية  اللغة  تعليم  األحسن   أنشطة  من 
حتليل مع  اللغة العربية  عملية تعليم  هذه األنشطة لخدم  أن يست   درسة أو املعلمللم

 .السائدة أنشطة إهداء احلالة زايدةاالحتياجات لدى التالميذ و 
بتجربة إىل   أنشطة تعليم اللغة العربية على أساس الذكاءات املتعددةأعد الباحث   .3

التجربة الفصل الواحد فقط يف اجلامعة واحدة. وإهنا مازالت حتتاج إىل مزيد من  
وامل واألماكن  الفصول  عدة  إىل   دارسيف  حتتاج  مازالت  أهنا  كما  أخرى، 

لذا   الباحثياالصالحات.  ينقصها    نأ  قرتح  ما  تكمل  أخرى  حبوث  تكون 
يف أوسع  بشكل  التجربة  جتري  أن  تقرتح  أخطاءها كما  أخرى   وتصلح  .  املدارس 

 وهللا أعلم ابلصواب.
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