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 إهداء
(أمحدشريف)إىلأىبالعزيز

كوناملرأةلكلمايدفعيناىلاخلرياتبأنأكلاملواهبفيىنيحباهللوالذيغرسفي
.الصاحلةوالنبيلةمستعدةخلدمةالدينواألمة


(نورسعدية)إىلأميالعزيزة

خبلوصحمبتهاإىلكلازيلأبدالىتغمرتينبكلشعورالعاطفة،كلرمحتهاتدوموالت
.هاإليناعطتدلكلماأيعادهاوالميكنناأننأتيهابشيئوالأ


ثالثالوأخوايتثالثةالإخواينإىل

ية،نورعفةشريفة،أسعدعليمحداين،والوأيدرضا،حممدرشيدأمراهلل،تؤيتحممدرش
معكلحمبتهمورمحتهمتصرفاتالعاطفة،والتقفبكلاصريفوتالذين.نورديانفطرياين

.النافعةواملرضيةبتوفيقاهللىمنالعلوماحلداألقصالتشجيعفمجيعالنواحيللبلوغإىل
ليلهمآمنيا
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 كلمة الشكر والتقدير

القرآنولسانالنورإىل لغة العربية أنجعلينمنخدمة احلمدهللأوالوآخرا،
وإخوانهمنالرسلواألنبياء،وعلىمنأحباإلميان،والصالةوالسالمعلىسيدناحمميد

هذا.هذهاللغةمنخالصاألولياء ف قدمته ما كل ف العظيم بالفضل وأدين هذا
.قدرينعلىإجنازهأالبحثإىلاهللعزوجل،الذي

:خبلوصالنيةأتقدمالشكروالتقديروأخصبالذكر

موالنامالكإبراهيمرجامعة،مديموجياراهرجومساحةاألستاذالديكتوراحلاج -9
 .اإلسالميةاحلكوميةماالنج

موالنامالكن،عميدكليةالديراساتالعلياجامعةمساحةاألستاذالديكتورمهيم -0
 .إبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالنج

الديراسات -2 العربيةكلية رئيسقسمتعليماللغة وركاديناتا، الديكتورولدانا مساحة
 .موالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالنجالعلياجامعة

مساحةالديكتورحممدعبداحلميد،سكرتريقسمتعليماللغةالعربيةكليةالديراسات -2
 .موالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالنجالعلياجامعة

حممد -5 الديكتور األستاذ أفادعنيمساحة الذي األويل املشرف علميا، الباحثة
خطواهتو ووجه فكرةاعمليا بداية البحثمنذ هذا إعداد مراحل كلي ف

االنتهاءمنه،فلهمناهللخرياجلزاءومنالباحثعظيمالشيكر البحثحىتي
 .والتيقدير



 ه
 

2-  الديكتور بابكرمساحة قريباهلل املشرفالثياين العونقدمالذي، كلي للباحثة
البحثف هذا إعداد ومليضقصدرهوالتيشجيعطوالفرتة بعلمه يبخل لم

وتوجيهه،وكانلتفضلهمبناقشةهذاالبحثأكربةيوماعنمساعدةالباحث
خالصالشكروالتيقديرومناهللعظيمالثيوابةاألثرفنفسالباحث فلهميني

.واجلزاء

املعليمنيفقسمتعليم إىلاألساتذة والتيقدير الشيكر بكلي الباحثة تتقديم كما
 جامعة العليا الديراسات كلية العربية احلكوميةاللغة اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

ماالنج واملعارف. العلوم من قديموه ما على والتيقدير الشيكر كلي الباحثة من فلهم
.خرياجلزاءوالتيشجيعوجزاهماهلل

 يعاوننين من وكلي وأصدقائي لزمالئي والتقدير الشكر هذافكل الصددف
.الضروري
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ABSTRACT 

Umi Chabibatus Zahro, 2014. Teaching materials Development with multiple intelligences 

principle to improve reading skills .( research development at  KH . Thohir Tumpang 

Junior high school and Wahid Hasyim Islamic junior high school Jetis Malang ), 

Thesis, Arabic Departement, Post graduate of the Islamic State University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Prof. Dr. Moh .Ainin , M. Pd, and Dr. GareebAllah 

BaabikerMustafa. 

 

Keywords : Teaching Materials , Reading Skills , Multiple Intelligences principle . 

 

Teaching material is one of the education elements that must be considered. in the Arabic 

language materials for students of SMP / MTs Tumpang and Jetis, there are some problems 

including: teaching material for students such as insufficient vocabularies delivery, material, and 

exercises. The lack of students interest about materials used . 

Based on the problems above, the author tries to design the material in order to make 

students have better understanding on teaching materials with multiple intelligences principle to 

improve the reading skills of the students of SMP / MTs. 

The purpose of this research were 1) To design teaching materials with multiple 

intelligences principle to improve the reading skills of the students of SMP / MTs Tumpang and 

Jetis by concerning trends, needs and abilities of students of SMP / MTs. 2) To know the excess 

of material with multiple intelligences principle for students reading skill of SMP / MTs 

Tumpang and Jetis. 3) To know the effectiveness of teaching materials with multiple 

intelligences principle to improve the reading skills of the students of SMP / MTs Tumpang and 

Jetis . 

This research is research development with quantitative and qualitative approach. 

The results of this study are : 1) Reading skills materials for students of SMP / MTs in 

junior high school. KH. Thohir Tumpang and MTs Wahid Hasyim Malang Jetis 2) Reading 

material which was designed has excellent effectiveness in improving students' reading skills. 

The things  need to be advised and proposed in this research are : 1) In the teaching 

materials,  researcher only create for the students 'reading abilities, it is expected that the teacher / 

researchers to create teaching materials that contain all the skills (listening, reading, speaking, 

writing) so that more students can conquer the Arabic language well and fun. 2) Researcher 

hopes that in the Arabic language teaching use variety of methods so that it easy to learn for 

students. 3) the product is limited for reading skills Tsanawiyah Madrasah grade VII, therefore, 

for further research was expected to develop other teaching materials based on multiple 

intelligences, and even for another level. 
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ASTRAK 

Umi Chabibatus Zahro, 2014. Pengembangan bahan ajar dengan asas kecerdasan ganda 

untuk meningkatkan keterampilan membaca. (penelitian pengembangan di SMP. KH. 

Thohir Tumpang dan MTs Wahid Hasyim 01 Jetis Malang), Tesis, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Pembimbing: Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd, dan Dr. Gareeb Allah Baabiker 

Musthafa. 

 

Kata Kunci: Materi Ajar, Keterampilan Membaca, Asas Kecerdasan Ganda. 

 

Materi ajar adalah salah satu unsur pendidikan yang harus diperhatikan keberadaanya. 

Nampak dalam materi bahasa arab untuk siswa SMP/ MTs Tumpang dan Jetis, terdapat 

pemasalahan, diantaranya: materi ajar yang diajarkan belum mencukupi kebutuhan siswa seperti 

penyampaian mufradat, materi, dan latihan-latihannya (tadribat). Kurangnya ketertarikan siswa 

terhadap bahan ajar yang digunakan. 

Berangkat dari permasalahn di atas, penulis mencoba untuk mendesain agar siswa lebih 

memahami materi ajar dengan asas kecerdasan ganda untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pada siswa SMP/ MTs. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendesain materi ajar dengan asas kecerdasan 

ganda untuk meningkatkan keterampilan membaca para siswa SMP/ MTs Tumpang dan Jetis 

dengan memperhatikan kecenderungan, kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa SMP/ MTs. 2) 

Untuk mengetahui kelebihan Materi ajar dengan asas kecerdasan ganda untuk keterampilan 

membaca para siswa SMP/ MTs Tumpang dan Jetis. 3) untuk mengetahui efektifitas materi ajar 

dengan asas kecerdasan ganda untuk meningkatkan keterampilan membaca para siswa SMP/ 

MTs Tumpang dan Jetis. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Produk bahan ajar keterampilan membaca (maharah qiro’ah) 

bagi siswa SMP/ MTs di sekolah SMP. KH. Thohir Tumpang dan MTs Wahid Hasyim Jetis 

Malang 2) Penggunaan produk bahan ajar yang telah didesain memilki efektifitas yang sangat 

baik di dalam meningkatkan keterampilan membaca para siswa. 

Hal-hal yang perlu disarankan dan diusulkan dalam penelitian ini adalah: 1) dalam bahan 

ajar ini, peneliti masih membuat untuk kemampuan membaca siswa, maka diharapkan agar guru/ 

peneliti untuk membuat bahan ajar yang memuat semua keterampilan (maharah istima’, qiro’ah, 

kalam, kitabah) agar siswa lebih menguasai bahasa arab dengan baik dan menyenangkan. 2) 

peneliti berharap agar dalam mengajarkan bahasa arab digunakan metode yang bervariasi supaya 

bahasa arab dirasa mudah untuk dipelajari bagi siswa. 3) produk bahan ajar ini terbatas hanya 

pada keterampilan membaca kelas VII Madrasah Tsanaawiyah, oleh karena itu diharapkan bagi 

peneliti selanjutnya untuk mengembangkan bahan ajar yang lain berasaskan kecerdasan ganda, 

dan bahkan untuk jenjang yang lainnya. 
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 مستخلص البحث
، تطوير المادة التعليمية على أساس الذكاءات المتعددة لترقية مهارة القراءة للمرحلة 4102حبيبة الزهراء  أم

المتوسطة  0تومبانج وواحد هاشم  المتوسطة بالتطبيق على مدرستي كياهي حاجي طاهر)المتوسطة 
مالكإبراهيم(جتيس ماالنج موالنا املاجستريجبامعة الدراسات،رسالة اإلسالميةاحلكوميةماالنج،كلية

الدكتورقريباهلل:واملشرفالثايناألستاذالدكتورحممدعني:ألولاملشرفا.العلياقسمتعليماللغةالعربية
.بابكرمصطفى


 .المادة التعليمية، مهارة القراءة، أساس الذكاءات المتعددة: الكلمات األساسية

الباحثةإىلمادةتعليمنظرت.هيإحدىالعناصرالرتبويةاليتالبدمنوجودهايفاملنهجالرتبويإناملادةالتعليمية
املواداملعلمةفيها:وجدتمشكالتكثريةمنها.،لطلبةالفصلاألوليفاملرحلةاملتوسطةاللغةالعربيةيفاملدرستنياملذكورتني

وامل املفردات، كتعليم الطلبة، تقضحاجة والتدريباتمل واد، واجل. التشويق املواداذبيةوبسببنقصان على الطلبة لدى
.التعليميةاملستخدمة

يفالقراءة مهارهتم لرتقية علىأساسالذكاءاتاملتعددة التعليمية املادة بتطوير فقامتالباحثة سبق، مما انطالقا
.للمرحلةاملتوسطة

البحثهي أهدافهذا لرتقيةمهارةاملتعددةالذكاءاتأساسعلىالتعليميةاملادةيرتطوكيفيةوصف(1:أما
وصف(2.ماالنجاملتوسطةجتيس1هاشمواحدومدرسةتومبانجطاهرحاجيكياهيمدرسةمناألولللفصلالقراءة
القراءةاملتعددةالذكاءاتأساسعلىاملطورةالتعليميةاملادةمميزات مهارة حاجيكياهيمدرسةمناألولللفصللرتقية
الذكاءاتأساسعلىاملطورةالتعليميةاملادةفعاليةمعرفة(3.ماالنجاملتوسطةجتيس1هاشمواحدومدرسةتومبانجطاهر

هاشمواحدومدرسةتومبانجطاهرحاجيكياهيمدرسةمناألولللفصلمدرسيتالطلبةلديلرتقيةمهارةالقراءةاملتعددة
.ماالنجاملتوسطةجتيس1

.جيريهذاالبحثباملدخلالكميوالكيفيعلىمنهجالبحثوالتطوير
البحثهي نتائج :1 للمرحلة( األول الفصل لطلبة القراءة ملهارة التعليمية املادة يفتطوير نتيجة أما

ميةاملادةالتعلي:جتيسماالنجهي1املتوسطةيفمدرسةكياهيحاجيطاهرتومبانجومدرسةواحدهاشم
علىأساسالذكاءاتاملتعددةلرتقيةمهارةالقراءة،وهذااملادةحيتويعلىالكتابالتعليمي،والقرصالتعليمي

عندقراءةالنصاملوادالتعليميةاجلديدةاليتصممتهاالباحثةهلافعاليةيفترقيةقدرةالطلبة(2.مالئمبالدرساملدروس
.أواحلوارمنحيثفهمالنصالبسيط
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 األول الفصل
 السابقة والدراسات العام راإلطا

 المقدمة - أ
 بني من وللقراءة ،(واالستماع واحملادثة والكتابة القراءة) أربع اللغوية املهارات

 وأداة اللغوي، النشاط جماالت بني من األهم اجملال فهي خاصة، أمهية املهارات هذه
 زمنية مدة يف اءةالقر  ومواد املعلومات فيه تتزايد عامل يف املعرفة اكتساب أدوات من
 أجاد ومن املقروء، يفهمون الذين هم القراءة جييدون والذين. أشهر بضعة تتعدى ال

 . الغاية بلغ القراءة
 اهتمام القراءة :عامة أنواع أربعة حتت القراءة تعاريف تندرج أن وميكن

 يشجع جو يف شائقة مبادة املتعلمني تزويد وهدفها ،(األديب التذوق خالل من)
 عملية القراءة .الطالب عند الرتوحيية القراءة عادة وينمي القراءة، تعليم على
 املشرتكة، اخلربات خالل من وتنميتها اللغوية اخلربة أمهية تربز وهنا لغوية،

 وجيب القصص، وقراءة الكلمات من اللغوي احملصول وزيادة واملناقشات،
 تعرف .مكتوب حديث ءةالقرا بأن وإدراكه الطفل وعي تنمية على هنا الرتكيز
 يف الفروق بني العالقة على هنا االهتمام ويرتكز معينة، ثقافية زاوية من القراءة

 الثقايف، الفرد مرياث على والرتكيز املكتوبة، الرسائل وبني احمللية اللهجات
 .الثقافية الطفل خبلفية صلة ذا هنا القراءة تعليم ويكون
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 يف املهارات تنظيم على تعليمها يف هنا دالتأكي ويكون متعلم، نظام القراءة
 التدريس برامج فبعض املعقدة، املهارات إىل البسيطة املهارات من بدءا مرتب تتابع
   .معا االثنني تأكيد أو الفهم يؤكد وبعضها الكلمة يؤكد

 1 هاشم واحد ومدرسة تومبانج املتوسطة طاهر حاجي كياهي مدرسةو 
 يف املفضلة املهارة يعين القراءة مهارةو . االنجم مدينة يف املدارس من جتيس املتوسطة
 خمتلفة املدرسة هذه يف الطالب تربية خلفية ألن املدرسة، ذهه يف العربية اللغة تعليم
 وكما. احلكومية بتدائيةاال واملدرسة بتدائيةاال املدرسة من يتخرجون الطالب أي

 الطالب أن املدرسة تلك يف املدّرسات إحدى هي أيضا العزيزة نور ليلى قالت
 تعليم عملية يف بامللل الطالب شعرو . العربية النصوص قراءة يف بصعوبة يشعرون
   .العربية اللغة

 مهارة ألن. القراءة ملهارة التعليمية املادة الباحثة تصنع لذا مذكورة، حبالة
 ولتفهيم العربية اللغة تعليم عملية يف املفضلة املهارة هي املدرسة هذه يف القراءة
 وصالنص يقرؤوا أن ونيستطيع الطالب كل ليس الذي العربية اللغة يف الطالب
 وجذابة جيدة تسري العربية للغة  والتعلم التعليم عملية ستكون وكيف . اجيد العربية
 .تعلمهم يف الطالب تشجع حىت

 املتعددة الذكاءات أساس على القراة ملهارة التعليمية املادة تطوير يف النظرة
 يف  املتعددة الذكاءات لكونمي الطالب كل أي خمتلفة الطالب شخصيةب يعين

                                                           
: األردن) ،العربية اللغة تدريس يف حديثة اجتهات الوائلي، الكرمي عبد سعاد و الدليمي حسني علي طه 1

 4-3. ص ،(9002 احلديث، الكتب عامل

 9013 يناير3 يف العربية اللغة دّرسةم مع املقابلة  9

 املتعددة الذكاءات كل ميلكون فراداأل كل  3
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 النفسي علم جمال ومن  .أيضا خمتلفة الطالب تعلم وكيفية العربية اللغة وتعلم تعليم
 قال وكما  .تلفةخم ةدرجب الذكاء كان ولو املتعددة الذكاءات ميلكون الطالب أن

   .تعلمهم يف الطالب جناح ققحي أن عستطيي الطالب ذكاء أن جاردنر
 هذه اليت املتعددة الذكاءات أساس على التعليمية املادة الباحثة صممتو 
 يدرسوا أن الطالب يستطيع كل حىت املرجوة األهداف قيحتق إىل فدسته املادة
 .مملوءة الطالب حاجة يعىن النفسي علم جمال يف وكذلك جيدا العربية اللغة

 الذكاءات أساس على التعليمية املادة أن املذكورة املعلومات على عتماداا
 تسري والتعلم التعليم عملية وستكون. القراءة مهارة لرتقية وفعالة مناسبة املتعددة
 املوضوع حتت بالبحث لتقوم الباحثة دفعت اليت ذلك، إىل باإلضافة. وجذابة جيدة
على أساس الذكاءات املتعددة لرتقية مهارة القراءة للمرحلة  يةتعليمالادة املتطوير " 

 ".املتوسطة
  

                                                                                                                                                                      
 baca di Thomas Amstrong, Kecerdasan Multipel di dalam Kelas Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Indeks, 2013, cet.1), hlm. 15 
 يدرس كيف دليلو  الطالب تعلم كيفية معرفة أن (Robert dan Sharon) وشرون روبرت قال كما  4

 .حياته يف الطالب جناح مفتاح هي الشيئ الطالب
Lihat Jamal Ma’mur Asmani, Mencetak Anak genius, (Jogjakarta: Diva Press, 

2009), hlm 158 
 لقدرات مالئم غري وصفا يعترب للذكاء معينة نسبة حتديد أو واحد مبقياس الذكاء قياس إن جاردنر يرى   

. ص ،التعلم وصعوبات املتعددة الذكاءات نظرية العنيزات، صباح كتاب يف. درجات للشخص توفرت لو حىت الفرد
33 

 جديدة حلول توليد على القدرة املشكالت، حل على القدرة هو جاردنر عند الذكاء مفهوم   
  92. ص ،نفسه املرجع. معينة ثقافة داخل قيمة له يكون ما الشيئ إبداع أو إنتاج على والقدرة للمشكالت،

Lihat juga di Born To Be A Genius Adi W. Gunawan hal. 106 
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 البحث أسئلة - ب

 :البحث أسئلة تقدم املذكورة، املقدمة من انطالقا

لرتقية  املتعددة الذكاءات أساس على التعليمية املادة تطوير يتم كيف -1
 تومبانج طاهر حاجي كياهي مدرسة من األول للفصل مهارة القراءة

 ؟ماالنج املتوسطة جتيس 1 هاشم واحد ومدرسة

لرتقية  املتعددة الذكاءات أساس على املطورة التعليمية دةاملا مميزات هي ما -9
 تومبانج طاهر حاجي كياهي مدرسة من األول للفصل مهارة القراءة

 ؟ ماالنج املتوسطة جتيس 1 هاشم واحد ومدرسة

لرتقية  املتعددة الذكاءات أساس على املطورة التعليمية ادةامل فعالية مدى ما -3
 طاهر حاجي كياهي مدرسة من األول للفصل الطلبة لدي مهارة القراءة

 ؟ ماالنج املتوسطة جتيس 1 هاشم واحد ومدرسة تومبانج

 

 البحث أهداف- ج
 :يأيت ما إىل البحث هذا يهدف املذكورة، البحث أسئلة إىل إضافة 

لرتقية  املتعددة الذكاءات أساس على التعليمية املادة تطوير كيفية وصف -1
 تومبانج طاهر حاجي كياهي مدرسة من ألولا للفصل مهارة القراءة

 .ماالنج املتوسطة جتيس 1 هاشم واحد ومدرسة

لرتقية  املتعددة الذكاءات أساس على املطورة التعليمية املادة مميزات وصف -9
 تومبانج طاهر حاجي كياهي مدرسة من األول للفصل مهارة القراءة

 .ماالنج املتوسطة جتيس 1 هاشم واحد ومدرسة



5 
 

لرتقية  املتعددة الذكاءات أساس على طورةامل التعليمية املادة فعالية عرفةم -3
 حاجي كياهي مدرسة من األول للفصل مدرسيت الطلبة لدي مهارة القراءة

 .ماالنج املتوسطة جتيس 1 هاشم واحد ومدرسة تومبانج طاهر

 

 اإلنتاج مواصفات- د
 املتعددة لذكاءاتا أساس على التعليمية للمادة اإلنتاج مواصفات أما
 األول للفصل خاص القراءة ملهارة العربية اللغة كتاب يعىن القراءة مهارة لرتقية
 املادة تطوير الباحثة تستخدما الكتاب هذا يفو  املتوسطة، املدرسة من

 أن تستطيع التعليمية املادة هذه أي املتعددة الذكاءات أساس على التعليمية
 التعليمي، الكتاب على توىحي الكتاب وهذا. همتعلم يف التالميذ كفاءة تنمى
 دليل توجد التعليمي الكتاب ويف. املدروس الغناء فيه الذي التعليمي القرص
 النحوية عاجلةاملو  والتدريبات واحلوارات والنصوص ،ةاجلديد واملفردات املعلم

 بقرارات مناسبة التعليمية املادة هذه يف  واملوضوعات. والغناء اللغوية واأللعاب
 التعارف، وهي األول للفصل ؛9013 منهج يف العربية اللغة تربية عن احلكومة
 . والعنوان واألسرة، ،البيتو  ،واملدرسة

 

 

 

 
                                                           

بوية والثقافية يف الشبكة الدولية، أخذت من الشؤون الرت ، 9013منهج   3
www.kangmartho.com 
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 البحث فروض- ه
 لرتقية فعالة أهنا املتعددة الذكاءات ساسأ على التعليمية للمادة الباحثة تفرتض 

 .مهارة القراءة
 البحث أهمية- و

 أمهية التطبيقية - 
 التعليمية ادةللباحث، أن يعطى نتيجة هذا البحث توجيها يف تطوير امل (أ 

 .القراءة مهارة لرتقية املتعددة الذكاءات أساس على
كتاب التعليمي جهة تأليف الأن تكون مساعدة لملعلم اللغة العربية،  (ب 

 اوجذاب وفعاال اصاحل مسامهة هلم حىت يكون الكتاب الذي ألف
 .للدارسني

ئ وتكون هذه ، هدف البحث هو لتحسني واصالح مبادللطالب (ج 
بالسهولة والرغبة فيه وترقية  قراءةيف تعلم مهارة ال النتيجة دافعة للطالب

 .مستوى الطلبة
 

 البحث حدود- ز
 على التعليمية املادة تطوير هو البحث هذا موضوع: يةاملوضوع احلدود -1

 مدرسة يف األول للفصل القراءة مهارة لرتقية املتعددة الذكاءات أساس
. ماالنج جتيس 1 هاشم واحد مدرسة و املتوسطة طاهر حاجي كياهي

 قدرة خاصقراءة مهارة الرتقية حث يف تعليم اللغة العربية لقتصر هذا البوي
 أي القراءة يف استيعابو  .البسيطة واجلملة الكلمة مفه على الطالب
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ي، غو لات املتعددة هي الذكاء الالذكاء بوسيلة. البسيطة العربية النصوص
الذكاء الشخصي، و الذكاء املوسيقي، و الذكاء البصري، و ، الذكاء املنطقيو 
 .تماعيالذكاء االجو 

 مبدرسة ولاأل الفصل لطالب بالبحث الباحثة قامت: املكانية احلدود -1
 1 هاشم واحد ومدرسة تومبانج املتوسطة طاهر حاجي كياهي
 .ماالنج جتيس سطةاملتو 

 شهر إىل يناير شهر من البحث هذا الباحثة تقتصر ا: الزمانية احلدود -9
 .م9014 السنة يف أبريل

 

 المصطلحات تحديد- ح
 التعليم مادة تطوير -1

 توفريها تمت اليت ةالتعليمي للمادة املوضوعات من ملوضوع تقسيم
 املعرفة من يتكون التعليم مادة الدراسي، املنهج وأساس للطالب

 لتحقيق كوسيلة أو واملواقف ،(واإلجراءات واملبادئ واملفاهيم احلقائق)
  .األساسية والكفاءات املعايري

 املتعددة الذكاءات -9

 أو قدرة بأنه الذكاء م،1293 سنة جاردنر نشأ قد اليت نظرية هي
 بيئة يف تنشيطها ميكن اليت املعلومات ملعاجلة كامنة بيولوجية إمكانية

                                                           
 ،بالعربية قنيالناط لغري التعليمية الكتب إعداد أسس اهلل، عبد احلميد عبد الغايل، اهلل عبد ناصر  9

 2. ص ،(م1221 الغايل، دار: الرياض)
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 دوعن.ما ثقافة يف قيمة هلا نتاجات إجياد أو املشكالت حلل ثقافية
 من أنواع سبعة وجود على األساس يف ارتكز الذكاء املفهوم جاردنر
 الرياضي، أو املنطقي الذكاءو  اللفظي، أو اللغوي الذكاء: هي الذكاء

 الذكاءو  اإليقاعي، أو املوسيقي الذكاءو  البصري، أو املكاين كاءالذ و 
  .التفاعلي أو االجتماعي الذكاءو  الذايت، أو الشخصي

 القراءة مهارة -3

 القومية للرابطة ثبت قد كتابه، يف طعيمة أمحد رشدى قال كما
 القراءة نأ القراءة لعملية التاىل املفهوم NSSE أمريكا يف الرتبية لدراسة
 إهنا. ضيقة مدرسية أداة ليست إهنا كما بسيطة، آلية مهارة ليست
 من يتكون مركب كتنظيم تنمى أن وينبغي. تأملية ذهنية عملية أساسا
 كل على حيتوى أن ينبغي نشاط إهنا. عليا عقلية عمليات ذات أمناط
 تاملشكال وحل والتعليل، والتحليل، واحلكم، والتقومي، التفكري، أمناط

Problem solving .عناصر أربعة من يتكون نشاط إذن، القراءة إن :
 مع األفكار هلذه ودمج بالنقد، نسمية ما وهذا للرموز بصري استقبال
 نسميه ما وهذا حياته مستقبل يف لتطبيقاهتا وتصور القارئ أفكار

 عقلى نشاط إهنا وتفاعل، ونقد وفهم تعرف إذن، القراءة. بالتفاعل

                                                           
 القراءة مهارات لتعليم تعليمي برنامج التعلم؛ وصعوبات املتعددة الذكاءات نظرية ت،العنيزا صباح  2

 92. ص ،(9002 الفكر، دار: عمان) ،والكتابة



9 
 

 هذه وتشتمل. جوانبها بكل اإلنسان شخصية خلتد يستلزم
   .املهارات من عدد على األربعة املكونات

 

 السابقة الدراسات- ط
. الذكاء تعدد أساس على ةالعربي اللغة تدريس. م9011. الباسط عبد - 

 مهارة تنمية يف الذكاء تعدد نظرية استخدام تطبيق معرفة( أ: )وأهدافه
 تطبيق معرفة( ب. )ماالنج االبتدائية صاحل أناك مدرسة لطلبة الكالم

 أناك مدرسة لطلبة الكتابة مهارة تنمية يف الذكاء تعدد نظرية استخدام
 يف الذكاء تعدد نظرية استخدام اليةفع معرفة( ج. )ماالنج االبتدائية صاحل
 معرفة( د. )ماالنج االبتدائية صاحل أناك مدرسة لطلبة الكالم مهارة تنمية
 مدرسة لطلبة الكتابة مهارة تنمية يف الذكاء تعدد نظرية استخدام قعالية
 استخدام فعالية مقارنة مستوى معرفة( ه. )ماالنج االبتدائية صاحل أناك
 مدرسة لطلبة والكتابة الكالم مهارة تنمية يف الذكاء تعدد نظرية طريقة
 فاعلية أكثر إىل تؤثر اليت العوامل معرفة( و. )ماالنج االبتدائية صاحل أناك
 منهجه أما: البحث منهجية. األخرى املهارة نتيجة من الواحدة املهارة
 والكتابة الكالم مهارة نتيجة( أ) ونتائجه. كمي ومدخله جترييب حبث
 تعدد نظرية استخدام فعالية مدى( ب) الذكاء تعدد نظرية دامباستخ

                                                           
 أم جامعة: املكرمة مكة) ،أخرى بلغات للناطقني العربية الغة تعليم يف املرجع طعيمة، أمحد رشدي  10

 19 . ص ،(م 129 القرى،
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 نظرية فعالية جتاه تؤثر اليت وعوامل( ج) والكتابة الكالم مهارة يف الذكاء
   .والكالم الكتابة مهارة تنمية يف أكثر الذكاء تعدد

 لرتقية السياقي األساس على التعليمية املواد تطوير. م9013. مستقيم ياع - 
 املطورة التعليمية املواد إنتاج( أ) وأهدافه. اجلدد الطلبة لدى القراءة مهارة
 العربية اللغة مركز يف اجلدد الطلبة قراءة مهارة لرتقية السياقي األساس على
( ب) أتشيه بندا احلكومية اإلسالمية الرانريي جبامعة املعلمني تأهيل يئةوه

 لرتقية السياقي األساس على املطورة التعليمية املواد فعالية مدى قياس
 جبامعة املعلمني تأهيل وهيئة اللغة مركز يف اجلدد الطلبة لدى القراءة مهارة
 استخدمه الذي لبجثا ومنهج. أتشيه بندا احلكومية اإلسالمية الرانريي
 تطوير إن( أ: )ونتائجه. وكمي كيفي ومدخله تطويري منهج هو الباحث
 اجلدد الطلبة القراءة مهارة لرتقية السياقي األساس على التعليمية املواد
 لرتقية السياقي األساس على التعليمية املواد باستخدام فعالة هناك( ب)

 جبامعة املعلمني تأهيل وهيئة ةاللغ مركز يف اجلدد الطلبة القراءة مهارة
   .أتشيه بندا الرانريي

 
 

 

                                                           
 االبتدائية صاحل كأنا مدرسة يف جترييب حبث) الذكاء تعدد أساس على العربية اللغة تدريس الباسط، عبد  11

 .م9011 ،(ماالنج

 حبث) اجلدد الطلبة لدى القراءة مهارة لرتقية السياقي األساس على التعليمية املواد تطوير مستقيم، ياع  19
 م9013 ،(أتشيه بندا -السالم دار احلكومية اإلسالمية الرانريي جبامعة املعلمني تأهيل وهيئة اللغة مركز يف تطويري
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 :السابقة الدراسات على املالحظة
 يف يعىن" الباسط عبد" حبث يف الباحثة وجدت: التشابه أوجه -1

" مستقيم ياع" وحبث الذكاء تعدد األساس على استخدام جمال
 .تطويري ببحث واستخدم القراءة مهارة جمال يف يعين

 لكالما مهارة لرتقية" الباسط عبد" حبث يف أما: اخلالف أوجه -9
 يف تعين" مستقيم ياع" وحبث. جترييب ببحث واستخدم والكتابة
 غري البحث ومكان. السياقي األساس على استخدام جمال
 .متساو
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 الثاني الفصل
 النظري اإلطار

 التعليمية المادة: األول المبحث
 التعليمية ةادمفهوم الم -أ 

قد تفرقت أراء العلماء يف بيان مفهوم املواد التعليمية، وستقدم الباحثة 
تصنيف بسيط من بعض النواحى، من ناحية املعلم وناحية بعض أرائهم ب

 . ناحية حمتوى التعليمالطالب و 
أما الرأي األول من فتحى . ثالثة أراء إىلالباحثة  م، تشريمن ناحية املعل

ن املواد التعليمية هي احملتوى إعلى يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ وهو 
التعليمي الذي يرغب املعلم يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية أو 

    .ما مهارية أو وجدانية أي أهنا هي املضمون الذي يتعلمه الطالب يف علم
والرأي الثاين أن املواد التعليمية كما شرحها جميد إهنا كل مادة يستخدمها 

وتشتمل مادة واحدة على األقل . املعلم ملساعدته يف تنفيذ عملية التعلم والتعليم
(  )الكفاية املطلوبة، و( 2)، و(املعلم/ دليل الطالب )دليل التعلم (  : )على

دليل العمل الذي يشتمل على بطاقات ( 5)التدريبات، و( 4)املعلومات، و
  4 .التقومي( 6)التدريب واملمارسة، و

                                                           
من النظرية "املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب فتحي على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ،    
  1. ص( م 200مكتبة وهبة، : القاهرة) ،"والتطبيق

14
  Abdul Majid. Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2008), hlm.60 
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كتاب إيكا لستاري أن املواد التعليمية هي مجيع والرأي الثالث من  
الوسائل أو وسائل التدريس املصممة املنظمة واجلذابة حلصول األهداف 

  5 .املرجوة
ليمية كل ما من األراء السابقة استخلصت الباحثة أن املواد التع

يستخدمها املعلم لتنفيذ عملية التعليم ويقدمه إىل الطالب لكي حيصلوا على  
 .كفاية لغوية أو األهداف التعليمية

 
 المعاييـر في اختيار المواد التعليمية -ب 

ئها حمتوى قدم اخلرباء جمموعة من املعايري الىت ميكن أن خيتار يف ضو 
يكالس الختيار احملتوى إذ أهنا أكثر صلة األخذ مبعايري ن إال أننا نوثر. املنهج

تعليم العربية للناطقني ومن مث أكثر إلتصاقا مبجال . يةبربامج تعليم اللغة الثان
ولقد نقل رشدي أمحد طعيمة عن نيكالس جمموعة من معايري . بلغات أخرى

 6 :البد من االهتمام هبا، منها
ـدما يكون واقـعيا يعترب احملتـوى صادقا عن: (Validity)معيار الصدق  - 

 .وأصيال وصحيحا عمليا، فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية
كون ذا قيمة يعترب احملتوى مهّما عندما ي : (Significance)األهمية  معيار -2

طية اجلوانب املختلفة من جمال املعرفة والقيم واملهارات ىف حياة الطلبة مع تع

                                                           
15

  Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, (Padang: Akademia Permata 

2013),  hlm. 1 
، (م111 إيسيسكو،: الرباط)، وأساليبهتعليم العربية لغري الناطقني هبا ومناهجه  رشدي أمحد طعيمة،6 

  66: ص
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اليب تنطيم املعرفة أو االجتاهات اليت هتتم بتنمية املهارات العقلية وأس
 .االجابية 

يكون احملتوى متماشيا مع : (Interest)معيار الميول واالهتمامات  - 
 .اهتمامات الطالب

يكون احملتوى قابال للتعلم عندما : Learn Ability))معيار قابلية للتعلم  -4
 يراعى قدرات الطالب، متمشيا مع الفروق الفردية بينهم ملبادئ التدرج ىف

 .عرض املواد التعليمية
سيكون احملتوى جيدا عند ما يشمل أمناطا : (Universality)معيار عالمية  -5

وبقدر ما يعكس احملتوى . من التعليم التعرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر
 .الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط الطلبة بالعامل املعاصر من حوله

ملواد التعليمية حىت يكون قيقها يف اختيار احت من وتلك االهتمامات البد
 أثناء عملية التعليم والتعلم، وستييد رغبتهم يف جمال العلم الدارسون منجذبني

 .حىت يسهم يف حياهتم هوه وسيعتنون بعّلمتالذي 
 

 (المواد التعليمية)طرق اختيار المحتوى  -ج 
د اللغة العربية هناك عدة أساليب ميكن لواضع املنهج اتباعها عند اختيار موا

 :  للناطقني بلغات أخرى
ميكن للمعلم أن يستـرشد : (Other Curriculum)المناهج األخرى  - 

ويف هذه املناهج أن ينتقي احملتوى اللغوى يف . مبناهج تعليم اللغات الثانية
 .منهجه مع األخذ يف االعتبار التفاوت بني طبيعة اللغتني وظروف الربامج

                                                           
  61- 6: ص املرجع نفسه، ،رشدي أمحد طعيمة  
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ميكن للمعلم أن يستـرشد بآراء اخلرباء سواء  :(Experts)رأي الخبير  -2
أكانوا خمتصني يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى، أم كانوا معلمني أم  

ويف هذه احلالة . كانوا لغويني أم تربويني، أم كانت له صلة وثيقة بامليدان
ميكن للمعلم يقدم تصورا للخربات اليت يريد تيويد الطالب هبا، أو 

مث يعرض هذا تصور على اخلرباء . ت اليت يريد تعليمهم إياهااملوضوعا
أو مقابلة أو حلقة حبث أو  وذلك من خالل استبانة. رائهم فيهألخذ آ
 .غريها

ويقصد بذلك إجراء دراسية ميدانية حول خصائص :  (Survey) المسح - 
كأن جتري دراسة حول . الدارسني وتعرف ما يناسبهم من حمتوى لغوي

غوية الشائعة يف املستوى االبتدائى مث خنتار موضوعات النحو األخطاء الل
 . أوالرتاكيب اليت تساعد على تاليف هذه األخطاء أو عالجها

ويقصد بذلك حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب  ( :Analysis) التحليل -4
كأن ندرس مواقف احلديث الشفهي أو مواقف . فيها لالتصال بالعربية

 .و مواقف الوظيفية املناسبة للربامج التخصصيةالكتابة بالعربية أ
ا الباحثة لتطوير املادة التعليمية املذكورة لتكون هب وكل من األساليب األربعة ستهتمّ 

 .مناسبة بثقافة الدارسني ويكون الكتاب صاحلا بنسبة إىل مدى صالحيته
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 القراءة مهارة: الثاني المبحث
 القراءة مفهوم - أ

 اليت والرسوم الرموز تفسري تشمل دافعية انفعالية عقلية عملية القراءة
 وهذه السابقة اخلربة بني والربط املعاىن، وفهم عينيه، طريقة عن القارئ يتلقاها
 .املشكالت وحل والتذوق واحلكم والنقد واالستنتاج املعاىن،

 وصوال القارئ هبا يقوم متشابكة عمليات من تتألف مركبة عملية والقراءة
. منه واإلفادة تنظيمه، إعادة أو واستخالصه الكاتب، قصده الذي املعىن إىل

 العصر طبيعة مع تتناغم جديدة خربات الكتساب وسيلة املفهوم هبذا والقراءة
 تطوير تتطلب كما واملتجددة، احلديثة املعرفة من املييد اإلنسان من تتطلب اليت

 اخلربات رصيد وتنمية كرية،الف وألنساقه التفكري وألمناط العقلية لقدراته القارئ
 1 .الفرد لدى

 أن العربية اللغة ملدرسى الفين املوجه كتاب يف إبراهيم العليم عبد قال وكما
 لغة وتتألف الكتابية، والرموز الكالم لغة بني الصلة إجياد هبا يراد عملية القراءة
 عناصر أن هذا من ويفهم املعاىن، هذه تؤدي اليت واأللفاظ املعاىن من الكالم
 إذن 1 .املكتوب الرمي يؤديه، الذي اللفظ الذهين، املعىن: وهي ثالثة، القراءة

                                                           
. ص ،( 11  اللبنانية، املصرية الدار: القاهرة) ،والتطبيق النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن  1 

 05 

  5. ص ،(دس املعارف، دار: القاهرة) ،العربية اللغة ملدرسى الفين املوجه إبراهيم، العليم عبد  1 



21 
 

 
 

 يستطيع القارئ حىت املضمون املعىن فهم مث املكتوبة العالمة تعريف هي القراءة
 .يقرأ عما يطبق أن

 القراءة أهداف - ب

 :مراحل مخسة من تتكون القراءة هدافوأ
 .توبةاملك العالمة معرفة للقراءة؛ استعداد - 

 .البسيطة واجلملة الكلمة فهم على الطالب قدرة -2

 .البسيطة العربية النصوص أي القراءة يف استيعاب - 

 .القراءة مهارة على الكفاءة وترقية واملعلومات املعرفة اثراء -4

   . اإلنسان طبيعة القراءة تكون حىت  القراءة يف الرغبة تنمية -5

 األغراض أما. القراءة درس من الغرض يوجد الفين املوجه كتاب يف ذالكوك
 :اآلتية األساسية

 .املعىن ومتثيل األداء وحسن النطق جودة - 

 والقدرة بالقراءة، واالستقالل كالسرعة، املختلفة القرائية املهارات كسب -2
 إىل املقروء ورد املعىن، اكتمال عند الوقف وإحسان املعاىن، حتصيل على
 .ذلك غري إىل للفقرات انبيةاجل العناوين يشبه فيما تصاغ أساسية أفكار

 .القراءة إىل امليل تنمية - 

 .اجلديدة والرتاكيب املفردات من التلميذ حصيلة وتنمية اللغوى، الكسب -4

 .قرأه ما معىن عن الصحيح التعبري على التلميذ تدريب -5

   2.النواحى متعدد غرض وهو الفهم -6

                                                           
20

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 

2012), hlm. 112 
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  القراءة في التالميذ ضعف مشكالت- ج

 الضعف هذا أسباب إىل ستدعوا القراءة يف يذالتالم ضعف مشكالت أما
 التلميذ، إىل يرجع األسباب هذا بعض أن والشك. عالجه طرق يف يعىن

 .الكتاب إىل يرجع وبعضها املدرس، إىل يرجع وبعضها
 :التلميذ إىل يرجع فمما 

 .اجلسمية العوامل - 

 .للمطالعة االستعداد -2

 .واخلربات اللغة - 

 :املدرس إىل يرجع ومما
 يبعث الذي اجلو خبلق املطالعة دروس يف يهتمون ال املدرسني بعض أن - 

 .القراءة يف رغبتهم ويثري التالميذ، نشاط

 وليس واحدة، عقيمة طريقة على دروسهم يف املدرسني بعض جيمد -2
 موضوع كل أو فصل، كل ومواجهة الطريقة، تنويع على القدرة لديهم

 .الطرق من يناسبه مبا

 اليوم من األخرية احلصص مطالعةلل خيصصون املدرسني بعض - 
 للدرس قابليتهم وتضعف التالميذ، نشاط يقل حني املدرسى،
 .فيه ومشاركتهم

                                                                                                                                                                      
 60-51. ص ،سابق مرجع إبراهيم، العليم عبد   2
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 النشاط وألوان املطالعة دروس بني الربط حياول ال املدرسني من كثري -4
 .واالطالع القراءة إىل حتتاج اليت اللغوي،

 :الكتاب إىل يعود ومما
 مالءمة لعدم إما بالقراءة، التالميذ ىتغر  ال املطالعة كتب من كثريا أن

   .شكلها لرداءة وإما مادهتا،

                                                           
 6  -5  . ص ،نفسه املرجع  22



12 
 

 
 

 

 المتعددة الذكاءات: لثالثا المبحث
 المتعددة الذكاءات نظرية مفهوم - أ

 اخلربة من التعلم على القدرة هو (webster) ويبسرت قاموس من الذكاء تعريف
 هو الذكاء  Ilmiah Popularقاموس عند والذكاء   .بسرعة االستجابة على والقدرة
 ملعاجلة كامنة نفسية ببولوجية إمكانية أو قدرة جاردنر عند الذكاء   .الفكرة عميق

 هلا نتاجات إجياد أو املشكالت حلل ثقافية بيئة يف تنشيطها ميكن اليت املعلومات،
 قدرات أو إمكانيات عن عبارة الذكاء بأن يوحي التعريف وهذا. ما ثقافة يف قيمة

 وعلى معينة، ثقافة قيم على يتوقف وذلك تنشيطها، اليتم أو نشيطهات يتم عصبية
 ومعلمو األسر أفراد يتخذها اليت الشخصية والقرارات الثقافة، تلك يف املتاحة الفرص
 .املدارس
 :جاردنر عند التالية األساسية النقاط يف الذكاء مفهوم

 الواقعية احلياة ملواجهة مشكالت حل على القدرة. 

 للمشكالت جديدة حلول توليد لىع القدرة. 

 معينة ثقافة داخل قيمة له يكون ما شيئ إبداع أو إنتاج على القدرة.   

 يف (Daniel Muijs & David Reynolds) رينولدس ودافيد موئجس دانيل قال كما
. متفرقة بدرجة املتعددة الذكاءات ميلك اإلنسان أن Effective Teaching كتابه

                                                           
23

 Adi W. Gunawan, Born To Be A Genius, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 

152 
24

 Hendro Darmawan, dkk. Kamus Ilmiah Populer, (Yogyakrta: Bintang Cemerlang, 2011, 

cet.3), hlm. 238  
 القراءة مهارات لتعليم تعليمي برنامج التعلم؛ وصعوبات املتعددة الذكاءات نظرية العنييات، صباح  25

 21. ص ،(األوىل الطبعة ،2001 الفكر، دار: عمان) ،والكتابة
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 إىل أيضا حيتاج اإلنسان إذن   .الذكاء أنواع من أكثر إىل جحتتا  العادة وكذالك
 .جيدا املتعددة الذكاءات ينمى لكي أنشطته يف الذكاء ممارسة

 

 المتعددة الذكاءات وصف - ب

 مثل العلماء من العديد أوردها كما الذاكاءات هلذه وصف يلي فيما
 أنواع سبعة دوجو  على األساس يف ارتكي وللذكاء. وجاردنر وتشامبان ارمسرتونج

 فحسب مخسة املتعددة الذكاءات الباحثة تقدمت ولكن الذكاء، من جديد مبفهوم
 .القراءة مبهارة مالئم بسبب

 اللغوي الذكاء - 

 رواية يف كما) وكتابيا شفهيا بكفاءة الكلمات استخدام على القدرة هو
 ذكاءال وهذا ،(والتأليف والصحافة والتمثيل الشعر وكتابة واخلطابة احلكايات
 معاين وفهم الكلمات وترتيب اللغوي البناء معاجلة على الفرد قدرة يتضمن

 املعىن، على القدرة يتكون اللغوي والذكاء   .وتصريفها وإيقاعها الكلمات،
 قوة ملعرفة والقدرة. املنطوقة الكلمة من التنغيم األصوات، الكلمة، ترتيب
   .املعلومات وتعبري األفكار تغيري يف الكلمة

 الرياضي/  املنطقي لذكاءا -2

 املنطقي التفكري على والقدرة بكفاءة األرقام استخدام على القدرة هو
 والعالقات للنماذج واحلساسية جديدة نواتج تكوين أو املشكالت وحل

 يف التجميع: التالية العمليات ويشمل ،(والنتيجة السبب) واالفرتاضية املنطقية
                                                           

26
 Daniel Muijs & David Reynolds, Effective Teaching; Teori dan Praktek Edisi 2, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cet. 1), hlm. 32 telah diterjemah oleh Helly Prajitno Soetjipto dan 

Sri Mulyantini Soetjipto. 
   . ص ،سابق مرجع العنييات، صباح    2

28
 Adi W. Gunawan, Genius Learning strategy, (Jakarta: Gramedia, 2003, cet.1), hlm. 233 
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 واملعاجلة الفروض، واختبار تعميم،وال واالستدالل، والتصنيف، فئات،
 وتصميم واإلحصاء احملاسبة أعمال تتطلبها اليت العددية الرموز وفهم احلسابية،

 األمامي والفص األمين اجلداري بالفص الذكاء هذا ويرتبط احلاسوب، برامج
 الصور قصة هو املنطقي الذكاء من ملهارة األلعاب أو وتدريبات   .األيسر

   .الصورة يف الشيئ عن البحث الطالب، خبربة الصور يحتوض املتسلسلة،
 البصري الذكاء - 

 على والتعرف بدقة، البصري العامل وإدراك التخيل على القدرة هو
 ذهنية صور وتكوين اجملال وإدراك التفاصيل، وإبراز األماكن، أو االجتاهات

 لىويتج الفراغ، يف لألشياء النسيب املكان تصور على القدرة كذلك له،
 الديكور ومهندسي الرسامني مثل الفنية القدرات ذوي لدى خاص بشكل

 اجملسمات عمل على قدرهتم يف يظهر حيث واملالحني، واملعمارين
 والديكور األلوان وتنسيق الصفحات وتصميم والرسومات واملخططات
 من بدال واجملسمات الصور بواسطة والتفكري لألماكن الداخلي والتصميم
 باخلرائط، والتعبري وعي بدون والرسم والتلوين والرسم جلملوا الكلمات
 ،jigsaw كججسو الذكاء هذا يف األلعاب وأنواع   .األفراد هؤالء ويتصف
   .ذلك وغري الشطرنج ،puzzle املتقاطعة الصورة
 
 

                                                           
 1 . ص ،سابق مرجع العنييات، صباح   21

30
 May Lwin, dkk. Cara Mengembangkan Berbagai Kompenen Kecerdasan, (Jakarta: Indeks, 

2008), hlm. 59 
 40. ص سابق، مرجع العنييات، صباح    

32
 Sri Widayati dan Utami Widijati, Mengoptimalkan 9 Zona Kecerdasan Majemuk Anak, 

(Jogjakarta: LUNA, 2008, cet. 1), hlm. 105 
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 املوسيقي الذكاء -4

 والتعبري واإلنتاج املوسيقية والنغمات األحلان إدراك على القدرة هو
 املوسيقي واملييان والنغمة لإليقاع، احلساسية يتضمن الذكاء وهذا ي،واملوسيق
 هؤالء يتصف .للموسيقي والتحليل الكلي احلدسي الفهم كذلك للقطعة
 :يايل مبا أرمسرتونج يف ورد كما األفراد
 بسهولة األحلان يتذكرون. 

 الدراسة أثناء موسيقية خلفية وجود حيبون. 

 واألشرطة االسطوانات جيمعون. 

 موسيقية إيقاعات وينقرون يدندنون.   
 التفاعلي/  االجتماعي الذكاء -5

 اآلخرين سلوك وحن الذات خارج إىل النظر الذكاء اذه يتضمن
 لآلخرين املياجية احلاالت إدراك على القدرة وهو ودوافعهم، ومشاعرهم
 كذلك ويتضمن ومشاعرهم، ودوافهم نواياهم، وإدراك بينها والتمييي

 يف تؤثر اليت املختلفة واملؤشرات واإلمياءات والصوت الوجه برياتلتع احلساسية
 .االجتماعية العالقات

 :هي الذكاء هذا واسرتاتيجيات
 النوادي املدرسية ●   الذهين العصف جلسات 

 مشاركة األقران ● األفراد بني والتفاعل التفاعلية الربامج 

 اجلماعية األلعاب   

 
                                                           

  
  4. ، صمرجع سابقصباح العنيوات،   

  4-46. ، صمرجع نفسهصباح العنيوات،   4 
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 المتعددة الذكاءات قياس - د

 غري وصفا يعترب للذكاء معينة نسبة حتديد أو واحد مبقياس الذكاء قياس إن دنرجار  يرى
 واألخرى اللفظية للقدرة إحدامها درجات؛ للشخص توفرت لو حىت الفرد لقدرات مالئم
 دورى وبشكل مستمرة تكون أن جيب التقييم عملية أن على يشدد وهو املنطقية، للقدرة
 أيضا جاردنر عرب كما للخربات، والتعرض بالعمر بالتقدم يتغري ثابت غري الذكاء ألن وذلك
 الصفحة" أو" املتعددة الذكاءات بروفايل" مبصطلح املتعددة الذكاءات تقييم  عملية عن

 الصورة عن الواحدة القطعة فيها يعرب ال واليت املقطعة الصورة بأحجية يشبهها وهو" النفسية
 الصورة تعطي البعض بعضها مع القطع يعمج وضع ولكن وناقصة، مشوهة وتبقى كاملة،
 املتعددة الذكاءات لقياس طرق تطوير على وزمالؤه جاردنر عمل فقد لذا املفهومة، الكاملة

 واألعمال األدائية، االختباراتو  الكتابية، االختبارات من واسعا مدي فيها يستخدمون
 من كلية وحدة ليس كاءالذ  أن على تؤكد واليت الصور، ورسم القصص كحكاية االجتماعية

 ثراء أكثر صورة تقدم الذكاء من أنواع مثانية تشمل عريضة تدرجات توجد ولكن واحد، نوع
5 .جناحه وإمكانات الفرد لقدرات

 

                                                           
 41-  . ص ،نفسه مرجع ،العنييات صباح  5 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 بحث والتطويرشكل ال - أ

وهذا . شرح سوجييونو يف كتابه بشكلالبحث والتطوير بالباحثة  تقوم
( 3مجع البيانات، ( 2الطاقة واملشكالت، ( 0مراحل،  01 من تكونالشكل ي

( 7جتربة اإلنتاج، ( 6إصالح التصميم، ( 5تصديق التصميم، ( 4تصميم اإلنتاج، 
  .اإلنتاج النهائي( 01إلنتاج، إصالح ا( 9جتربة اإلنتاج، ( 8إصالح اإلنتاج، 

 
 والتطوير البحث إجراءات - ب

 لتطويريونو يسوجكتاب  يف لتطويراو البحث إجراءات تستخدم الباحثة 
، وميكن نظرها يف لرتقية مهار  القراء  على أساس الذكاءات املتعدة  يةتعليمال اة امل

 36:الصور  التالية
  

                                                           
36

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm. 409 
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 :البحث والتطوير السابقة التاليةإجراءات بيان عن وال

 ملعرفة عملية التعليم يف مكان البحث الباحثة إجراء املالحظة ، وتقومملشكلةا  -0
اللغة العربية ملعرفة خصائص الطالب ومدرسي  مع مدير املدرسة املتوسطة ابلةقوامل

ستخدمة لتعليم مهار  القراء  واملاة  التعليمية املستخدمة وطريقة تعليمها والوسائل امل
 .يف عملية التعليم املوجوة واملشكالت 

واة التعليمية والوثائق املتعلقة بامل بياناتجبمع ال ثةستبدأ الباحت، البيانامجع  -2
 .املوجوة  وكذلك سبب املشكالت املوجوة  يف مكان البحث

ما   والصور اجلذابة و وكذلك املفرةات اجلديدج، تصميم تطوير املاة ، تصميم املنت -3
 .حيتاج للتطوير

جمال إنتاج املاة   اخلبري يفو . اخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربيةتصديق التصميم من  -4
 .والتعليقات والتقومي وإعطاء االقرتاحات املطور  بتصديق

طاقة واملشكلةال  تصميم اإلنتاج 
 

 مجع البيانات
 

 تصديق التصميم

 إصالح التصميم
 

 جتربة اإلنتاج

 

 إصالح اإلنتاج
 

 ماملستخدجتربة 

 اإلنتاج النهائي إصالح اإلنتاج
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، وتكون بتصحيح اإلنتاج اخلطة التصميم عن األخطاء والنقصان إصالح التصميم -5
 .اخلرباء تصديق   حسب املوجوة

 .فعاليةملعرفة مدى املطور  ، وهذه بتطبيق املاة   املاة  املطور  أي 0 جاملنت جتربة -6
 املاة  املطور  ، يعين اعطاء حتسنيالتصحيحات والتعديالتأي  0 جإصالح املنت -7

 .ل وتقومي من التجربةيحسب حتلبعد معرفة نقصان املاة  املطور  
 .أي املاة  املطور ، وهذه بتطبيق املاة  املطور  ملعرفة مدى فعالية 2 نتججتربة امل -8
 املاة  املطور  ، يعين اعطاء حتسنيأي التصحيحات والتعديالت 2ج إصالح املنت -9

 .بعد معرفة نقصان املاة  املطور  حسب حتليل وتقومي من التجربة
وآراء الطالب يف الصف  اإلنتاج النهائي وهو حبسب اقرتاحات اخلرباء واملدرس -01

وترجو ان تكون هذا الكتاب املطور مستخدم يف عملية . الثاىن ونتيجة االختبار
 .التعليم املطالعة لتنمية مهار  القراء 

 
 جتجربة المنت - ج

ة ونتيجة ج جلمع البيانات املستخدمة كألة أساسية لنيل ةرجة الفعاليجتربة املنتهتدف 
 :اج حتتوي علىنتوهذه جتربة امل. اإلنتاج

 تصميم التجربة -1
 :هي نيحلمر ن إن تصميم التجربة تتكون م

صغري  ستقوم الباحثة بالتجربة ، وجتربة اجملموعة الجتربة اجملموعة الصغري  .أ 
 .للفصل األول يف مدرسة كياهي حاجي طاهر املتوسطة ماالنج 3مع 

 0رسة واحد هاشم ، ستقوم الباحثة بتجربة امليدانية مدجتربة امليدانية .ب 
 .جتيس ماالنج للفصل األول
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 التجربة أفراد -2
 :التجربة، كما يايل أفراةتقوم الباحثة بالتجربة وحتتاج الباحثة إىل 

اللغة يف املواة التعليمية من جمال شهداء صاحل . يعين ة اخلبري األول .أ 
تعليم من جمال  حممد عبد احلميد. يعىن ة ، واخلبري الثايناملطور 

 .وتصميم املواة التعليمية املطور 
يف اللغة العربية  س ماة الذي يدر  منأي  تجربة من الطالبال أفراة .ب 

انج ماالنج مع تومب املتوسطةالفصل األول مبدرسة كياهي حاجي طاهر 
املتوسطة  0طالب مدرسة واحد هاشم و طالبا  طالبه عدةهم ثالثة

 .طالبا ستة وعشرينعدةهم 
 ثبيانات البح -3

 بيانات التطوير - أ
مدير املدرسة املتوسطة لنيل البيانات واملعلومات عما يتعلق  -1

 .طالبهب
مدرس اللغة العربية يف تلك املدرسة لنيل البيانات  -2

 .عن أحوال عملية التعليم والتعلم للغة العربية واملعلومات
يف تعليم  طالب الفصل األول لنيل البيانات واملعلومات -3

وبيانات النتيجة يف اختبار  .العربية خاص ملهار  القراء اللغة 
 .الطالب قبل ةراسة املواة املطور نتيجة أي  قبلي

 . املطور  واة التعليميةن املتصديق عاخلرباء لنيل  -4
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 جبيانات املنت - ب
بيانات االختبار البعدي أي نتيجة الطالب بعد ةراسة املاة   -1

 .املطور 
 .م2104/ 2103للعام اجلامعي  وجوة خلفية املشكالت متساويةلكن  نيتخمتلف ن
 جمع البيانات أساليب - د

 :اآلتية ساليباأل اليت حتتاج إليها الباحثة تستخدمحصول على البيانات لل
 المقابلة (1

 هبدف أخرين أشخاص أو شخص وبني باملقابلة القائم بني موجهة حماةثة هي
 أهداف حتقيق أجل من لتعرفه الباحث يسعى معني موقف أو حقيقة إىل الوصول
اخلرباء عن من  قدر اإلمكانألخذ البيانات قابلة وتستخدم الباحثة امل  3.الدراسة

ومقابلة ألخذ بيانات  .أو تطبيقيا ظريانإما  اإلنتاجوتعزيز تتعلق بتصديق  همآراء
 .البحث لنيل البيانات املرجو املدرسة تتعلق ب

 ستبانةاال (2
 على احلصول بقصد تعد اليت املكتوبة األسئلة من جمموعة عن عبار هي 
 أن كتابه يف رجاء وقال  3.معني موقف أو ظاهر  حول املبحوثني آراء أو معلومات

 إىل والتوصل احلقائق، على للحصول العلمي البحث أةوات من مفيد   اأة ةاناالستب
 يساعد واآلراء، واالجتهات املواقف وةراسة واألحوال الظروف على والتعرف الوقائع

 بالدراسة للقيام الوحيد  العملية الوسيلة األحيان بعض يف وهو ويكملها، ملالحظةا
                                                           

 الفكر، ةار: ةمشق) العملية، وممارستها النظرية أساسياته العلمي؛ البحث ةويدري، وحيد رجاء  37
 323. ص ،(2118

 واملراحل القواعد العلمي البحث منهجية مبيضني، عقلة حممد نصار، أبو حممد عبيدات، حممد  38
 63. ص ،(م0999 وائل، ةار: عمان) ،والتطبيقات
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للحصول على معلومات يف هذا البحث  ستبانةهتدف استخدام اال  3.العلمية
. استبانة حلصوهلملطّور ، فلذلك ختتار الباحثة اال  امرتبطة باملاةوبيانات وحقائق 

 .للمبحوثنيستبانة االوهذه 
 االختبار (3

 .املطّور  كآلة ملعرفة ولقياس فعالية املاة ستخدم  ت يف هذا البحثاالختبار 
مجموعة التجربية حلصول على معلومات تتعلق لوجيعل االختبار القبلي والبعدي ل

 .هبا
 

 أسلوب تحليل البيانات - ه
يف  للةاحملألن البيانات  .ية البحثحتليل البيانات يعىن األمور املهمة يف عمل

هي الكمية والكيفية  ألن البيانات املطلوبة. ستكون البحث علمية لبحثهذا ا
أما خطوات حتليل  .ىل حتليل البيانات الكمية والكيفية أيضاإ الباحثة حتاجفت
  4.حصول على النتائج( 3تصنيف البيانات ( 2 تنظيم البيانات( 0بيانات يعىن ال

 :وحتليل البيانات الكيفية والكمية التالية
 تحليل البيانات الكيفية (1

بوصف  يف حتليل البيانات الكيفية تستخدم الباحثة األسلوب األبسط،
التعليقات وصف ، وكذلك اهفي وظائفكل املطّور  وحتليل   اة العناصر يف امل

 .واالقرتاحات من اخلرباء
 

                                                           
 329. ص ،سابق مرجع ةويدري، وحيد رجاء  39

40
 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Bintang Sejahtera, 2013), hlm. 

131 
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 تحليل البيانات الكمية  (2
 اوصفي  إحصائياتستخدم الباحثة حتلياليف حتليل البيانات الكمية 

(Descriptive Analysis Statistic).  نتاج التصميمإوهذا الرموز لتقومي: 

 
 :البيان

P = القيمة املئوية لكل رقم 
f = جمموعة إجابة املعنيني لكل على سؤال من األسئلة 
n = جمموع اإلجابة على السؤال 

 نتجوةليل لتفسري البيانات من نتيجة تصديق امل
 ار النجاحمعي نتيجة املعدلة ةرجة التقومي

 ممتاز 011%-85% 4
 جيد جدا 84%-71% 3
 جيد 69%-51% 2
 مقبول 49%-1% 0

 
وختتار الباحثة . طالبلتحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي ملعرفة جناح الو 
 احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةوتعقد بالربنامج ( T-Test)ت –اختبار 

(Statistical Package for Sosial Sciences) لتقييم جمموعة جتريبة. 
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 41:البيان
 Md = (والبعدي القبلي) االختبارين بني االحنراف متوسط 

 Xd = االحنراف فروق االحنراف مع متوسط 

 N = عدة أفراة العينة 

 الدراسة تنفيذ مراحل- و

 مايو أبريل مارس فرباير األنشطة رقم
0 2 3 4 0 2 3 4 0 2 3 4 0 2 3 4 

                X التمهيدية الدراسة 0
 لتوضيح البحث خطة كتابة 2

 البحث أساسيات
 املشرف مع ومناقشتها

 X               

             x x x x القراء  ار مه ماة  تطوير 3
            x     القراء  مهار  ماة  إنتاج 4
           x      اخلبريين من تصديق 5

                                                           
41

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi, (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 349-350 
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          x       جاملنت تصحيح 6
 قدر  ملقياس القبلي االختبار 7

 قبل العربية اللغة يف الطلبة
 املاة  جتربة

       x         

         x        قابلةملوا اإلنتاج تطبيق 8
 أثر ملعرفة البعدي االختبار 9

  اإلنتاج
        x        

 على االستبانة توزيع 01
 املاة  جوة  ملعرفة املعلمني

        x        

        x         2 اإلنتاج تصحيح 00
 املكتوب البحث مراجعة 02

 يف األخطاء وتصحيح
 املشرفني بإشراف الكتابة

         x x      

     x            للمناقشة البحث تسجيل 03
    x             املناقشة تنفيذ 04
 بعد البحث كتابة تصحيح 05

 املناقشة
             x   
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 الدراسة ميدان عن لمحة  -ز
 مدرسة كياهي حاجي طاهر المتوسطة تومبانج ماالنج - أ

تومبانج ماالنج جاوا  046اوا رقم يف شارع بولونج ة املدرسةعنوان 
يبلغ عدة املعلمني يف مدرسة كياهي حاجي طاهر املتوسطة تومبانج و . الشرقية

ومعظمهم متخرجون يف . معلما 07م 2104-2103ماالنج للسنة الدراسية 
هي متخرجة يف قسم . أما معلم اللغة العربية يف هذه املدرسة معلما. اجلامعة مباالنج

 لعربيةتعليم اللغة ا
ينقسم . طالبا 92م 2104-2103الطلبة يف هذه املدرسة للسنة  عدة

وللفصل الثاين . طالبا 32للفصل األول عدة الطلبة . هؤالء الطلبة إىل ثالثة فصول
 .طالبا 24وللفصل الثالث عدة الطلبة . طالبا 35عدة الطلبة 

 جتيس ماالنجالمتوسطة  1مدرسة واحد هاشم  - ب
. أ موليا أجونج ةاوو ماالنج33 شارع جتيس رقم عنوان املدرسة يف

قد جنحت الطلبة يف هذه املدرسة اللتحاق م و 0987نشأت املدرسة يف السنة و 
 .املدرسة الثانوية حسب املدرسة األهلية أو احلكومية

املتوسطة جتيس ماالنج  0عدة املعلمني يف مدرسة واحد هاشم يبلغ و 
ومعظمهم متخرجون يف اجلامعة . مامعل 02م 2104-2103للسنة الدراسية 

الطلبة يف هذه  عدةو . أما معلمة اللغة العربية يف هذه املدرسة معلمة. مباالنج
ينقسم هؤالء الطلبة إىل ثالثة . طالبا 040م 2104-2103املدرسة للسنة 

 35وللفصل الثاين عدة الطلبة . طالبا 48للفصل األول عدة الطلبة . فصول
 .طالبا 24ث عدة الطلبة وللفصل الثال. طالبا
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 الفصل الرابع
 عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها

 عرض البيانات وتحليلها: المبحث األول
 وتحليلها عرض بيانات البحث - أ

 تحليل االحتياجات -1
 معلم و الطلبةالعرض البيانات من المقابلة مع  (1

وأحوال الطلبة  اللغة العربيةحالة تعليم ملعرفة املقابلة بقامت الباحثة 
  :منهم كما يلى املعلومات ونالت

 ه املدرسةيف هذ  لدى الطلبة تعليمجذاب يف ال غري اللغة العربيةكتاب   أن -
إىل به، وحتتاج العملية التعليمية  ون بعدم الراحة عند التعلمشعر يالطلبة ألن 

 ريتوفالىل إالكتاب تاج وحي، حىت يفهم الطلبة ما ضمن يف املادة وقت طويل
هموا وأن حىت يستطيع الطلبة أن يف م املادةاملفردات والصور املساعدة لفه

   ."نفسهمأيتعلموا ب
كتاب رغبتهم يف  كانت و ، نص أو احلوارالطلبة بالصعوبة ىف فهم ال شعر -

 لونة وغريامل غري املادةبسبب الكتاب الذى حيتوى على  ةقليل الطالب
 .  سةر و يف فهم املادة املد ونفيضعذابة وهم اجل

   .فحسب وترمجتها قراءة املادةاللغة العربية بعليم وانتهاء الفرصة يف ت -

                                                           
 م 10 يناير  01لعربية لطلبة فصل األول، التاريخ مقابلة مع أستاذة ليلى نور عزيزة، مدرسة اللغة ا    
 م 10 يناير  01التاريخ ، مقابلة مع أستاذة نور سعيدة، مدرسة اللغة العربية لطلبة فصل األول    
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 عرض البيانات من استبانة الطلبة لتحليل االحتياجات (2
قد حصلت الباحثة على البيانات وتعرض النتيجة احملتصلة عليها من 

 :استبانة الطلبة كما يايل
جيد % 31، 5بنسبة  غري مريح،م اللغة العربية لدى الطلبة أن تعل

. ضعيف% 3 ،01مقبول، و% 13،  و جيد،%   ،02جدا، و
% 5 ،3 جيد جدا و% 31، 1بنسبة ممتع  ،والكتاب املستخدم غري

وصعوبة تعلم اللغة العربية . ضعيف% 31، مقبول، و% 31، جيد، و
جيد، % 13،  جيد جدا، و%   ،52لعدم وجود صور ملون بنسبة 

سبة واملادة غري جذابة لدى الطلبة بن .ضعيف% 31، مقبول، و% 9،52و
 %9،52مقبول، و %3 ،01جيد، و% 5 ،3 ، وجيد جدا% 5 ،3 
، جيد جدا% 1،99  بنسبة واملادة غري مفهومة لدى الطلبة. ضعيف

 .ضعيف %9،52مقبول، و %31، جيد، و% 19،52و
، جيد جدا%  5،2 31، 5 بنسبةواملادة صعبة لدى الطلبة 

 والتدريبات غري. ضعيف % 00،1مقبول، و % 00،1جيد، و% 11و
جيد، %  00،1، وجيد جدا%  95،2بنسبة متنوعة لدى الطلبة 

 .ضعيف %31، مقبول، و %9،52و

                                                                                                                                                                      
 09مع أستاذة ليلى نور عزيزة و نور سعيدة، مدرسىت اللغة العربية لطلبة الفصل األول، التاريخ مقابلة     
 م 10 يناير    و
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 بنسبةلدى الطلبة  مناسبة باألنشطة اليوميةواملادة املدروسة غري 
مقبول،  %1،99 جيد، و%   ،02، وجيد جدا%   ،02 31، 5

بنسبة  عن حالة الطلبة ةبعيد ألهناوصعوبة املادة . ضعيف %1،99 و
 %9،52مقبول، و %3 ،01جيد، و% 5 ،3 ، وجيد جدا% 5 ،3 
جيد %  95،2 بنسبة ى الطلبةتدرجة لدمغري  ألهناادة وصعوبة امل. ضعيف
 .ضعيف %31، مقبول، و %9،52جيد، و%  00،1، وجدا

قامت الباحثة هنا بتحديد االنتاج التعليمي بتطوير حاجة الطلبة  و
م اللغة وأما تطوير مواد تعلي. ألولوحتليال ملشكلتهم اليت الحظتها يف ا

حتليل خصائص ( ب)تياجات، حتليل االح( أ: )العربية، مع مراعاة ما يلي
( ه)اختيار املادة التعليمية، ( د)حتديد أهداف التعليم، ( ج)الطالب، 

 .حتديد أدوات التقومي( ز)حتديد أساليب تعليم املادة، ( و)اختيار التدريبات، 
 باالستبانة لخبيرينمن اتصديق  -2

بعد أن أمتت الباحثة . عرضت الباحثة املواد التعليمية على اخلرباء احملكمني
تطوير املواد التعليمية، فقدمته الباحثة االستبانة إىل اخلبريين يف جمال املادة التعليمية 

ومها أيضا من . ومها الدكتور حممد عبد احلميد والدكتور شهداء صاحل. واللغة
 .عربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجمدرسي اللغة ال

ومن االستبانة التقديرة قد حصلت على درجة ممتاز وعرض النتيجة املتحصلة 
 :عليها من اخلبريين للمواد التعليمية املطورة كما يلي
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رأى اخلبري من ناحية املواد التعليمية املطورة على أساس الذكاءات املنعددة 
الرتتيب يف الكتابة، الوضوح : ملهارة القراءة بالتقدير ممتاز يف العناصر، وهي حسب

 يف السهولة، التدرج، النشاطات أشكال، التدريبات أشكال، الوجداين اهلدف يف
، املواد بني الصلة، املوضوعات اختيار يف الوضوح، الطالب حلاجة مالئمة، التعليم
 .تقدميه يف الرتتيب

، املفردات عدد: لتقدير جيد جدا يف العناصر التالية، وهيويقدر اخلبري با
 ،املستخدمة الطريقة، املستخدمة الوسيلة، املعلم دليل يف الوضوج، النحوية املعاجلة
 املواد سعة، القراءة مهارة مع التناسب، الطالب قدرة لقياس األسئلة، الصورة
 .الوجداين اهلدف يف الوضوح: ويقدر اخلبري بالتقدير مقبول وهي. ودقتها

واستخدمت الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصدييق اخلبري يف تقومي املادة التعليمية 
 : على أساس الذكاءات املتعددة، وهو

99     011  = %25، 1% 
31 

تدل هذه النتيجة على أن املادة التعليمية املطورة على أساس الذكاءات 
وهذا مناسبة باملعيار يف الفصل . "ممتاز"دير املتعددة حسب املادة ملهارة القراءة بتق

 .الثالث السابق
 أما يف جمال اللغة، رأى اخلبري املواد التعليمية املطورة على أساس الذكاءات

لغة الكتاب : تقدير ممتاز يف العناصر التالية، وهياملنعددة حسب ملهارة القراءة ب
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لكتاب مناسبة لطلبة سهلة، لغة الكتاب مفهومة، لغة الكتاب واضحة، لغة ا
 .املتوسطة، اختيار املفردات بناء على الشيوع

التدرج، قواعدها : تقدير جيد جدا يف العناصر التالية، وهيويقدر اخلبري ب
 .صحيحة، أصواهتا مناسبة للطلبة، مفرادهتا مفهومة

واستخدمت الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصدييق اخلبري يف تقومي املادة التعليمية 
 : ى أساس الذكاءات املتعددة، وهوعل

 5    011  = %21% 
 1  

اءات تدل هذه النتيجة على أن املادة التعليمية املطورة على أساس الذك
 "ممتاز" هاتقدير املتعددة حسب لغة الكتاب ب

من النتيجة السابقة استنجت الباحثة أن تصديق املواد التعليمية من اخلبريين 
ليجعل هذه املواد التعليمية املطورة   داف تصديق اخلرباء فهوأما أه. تازعلى درجة مم

. ويف االستبانة للخرباء توجد يف آخرها ملحوظات وإضافات من اخلرباء. كافية
 :وامللحوظات واإلضافات من اخلبري يف جمال املواد املعدة ملهارة القراءة هي
كن األهداف أن املواد املعدة املطورة قد تكون جيدة ومناسبة للطلبة، ول

السلوكية مل تستخدم األفعال السلوكية، والصور غري متنوعة، واألسئلة لقياس قدرة 
 .الطالب يف كل درس، ومراجعة واحدة، ومراجعة أخرية غري كاملة
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 التجربة المحدودة -3
 جربتالباحثة املادة التعليمية املطورة إىل اجملموعة امليدانية،  جتربةوقبل 

قامت الباحثة باملواد التعليمية املطورة على  و (.طالب  ) ةالباحثة إىل احملدود
ولقد قامت اجملموعة احملددة بتصحيح املواد التعليمية اليت أعدهتا . ةالتجربة احملدود

الباحثة حسب العناصر اليت عينتها الباحثة لتطوير املواد التعليمية يف االستبانة كما 
 :يلي

 %011 بنسبة هل فهم املادة لدى الطلبةكانت املواد التعليمية املطورة تس
م الصور استخدا ، وممتاز% 011 بنسبة املادة يف املواد املطورة مرحية، و ممتاز

ممتاز %   ،  بنسبة  يف استيعاب املادة واألمثلة من إحدى الوسائل
ة املعلومات يف املواد املطورة من إحدى املعلومات صح، و جدا جيد% 55،59و

، جدا جيد% 011بنسبة  لغة املواد سهلة، و جدا جيد% 011بنسبة  اجلديدة
ممتاز %   ،  بنسبة  مجيع العناصر يف املواد املطورة مناسبة باألهداف املرجوةو 
، ممتاز%011بنسبة  يف املواد املطورة سهلة اتصطلحامل، و جدا جيد% 55،59و
 .ممتاز% 011بنسبة  كانت املواد املطورة مهمة الستيعاب التعليمو 

طالقا من نتائج االستبانة من جتربة الفردية، ميكن القول بأن املواد التعليمة وان
، وتكون هذه التقديرات والتعليقات ممتاز %32،13بنسبة  اليت أعدهتا الباحثة

ومدخالت للباحثة يف تصحيح املواد التعليمية املطورة وحتسينها لتكون أكثر فاعلية 
 .راءةيف ترقية كفاءة الطلبة يف مهارة الق
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 مميزات المادة التعليمية على أساس الذكاءات المتعددة - ب
قامت الباحثة بعملية التطوير على أساس الذكاءات املتعددة لرتقية مهارة 

املواد التعليمية املطورة   القراءة لطلبة الفصل األول يف املرحلة املتوسطة، وأما تطوير
 :ليكما ي

 أنتجت الباحثة كتابا تعليما و قامت الباحثة بتطوير املواد التعليمية، 
ويتضمن هذا الكتاب  .ملهارة القراءة لطلبة الفصل األول يف املرحلة املتوسطة

على دليل املعلم أي دليل استخدام الكتاب للمعلم، ويف دليل املعلم حيتوي على 
، والتدريبات، يإجراءات التدريس ملهارة القراءة، وكيفية تدريس الرتكيب النحو 

 .ليم املفردات اجلديدةوكيفية تع
ومميزات املادة التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة هي هذه املادة 

يف القرص التعليمي، وهذه األنشطات على أساس الذكاءات  حتتوي على الغناء
 .املتعددة

ل درس يوجد الصورة يف أيسر األعلى اليت تتعلق باملوضوع لكي طلبة ك
الكفاءة والكفاءة األساسية توجد يف كل درس ومعيار . فهما جيدا باملوضوع

ويف أدىن توجد النصيحة لكي تزويد . بعد الصورة الكبرية اليت تتعلق باملوضوع
 . املعلومات يف التعليم والتعلم

والصور . املفردات اجلديدة اليت تظهر كثريا يف الدرس، ومعانيها بالصورة
املواد التعليمية نفسها اليت تبدأ . امللونة واجلذابة لكي طلبة فهما جيدا وسريعا
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، يعلقة برتقية املهارة، والرتكيب النحو تبعرض النص أو احلوار مث تليه التدريبات امل
 . وتدريب للرتكيب،و الغناء أو اللعبة اللغوية

وأنواع التديبات يف املواد املطورة متنوعة، وهذه التدريبات ستؤكد يف 
يبات يف املواد املطورة هي صلة بني الكلمة مثال التدر . استيعاب الدرس املدروس

والصورة، وهذا التدريب يستطيع أن يصور الذكاء البصري أو املكاين ألن الذكاء 
البصري يعين القدرة على التخيل وإدراك العامل البصري بدقة، والتعرف على 
. االجتاهات أو األماكن وإبراز التفاصيل، وإدراك اجملال وتكوين صور ذهنية له

والتدريبات األخرى هي معرف زمالء الفصل بوسيلة بطاقة الطالب، وهذا 
التدريب يصور الذكاء االجتماعي أو التفاعلي ألن الذكاء االجتماعي يعىن 

والتدريب اآلخر يعين االختيار . القدرة على إدراك احلاالت املزاجية لآلخرين
على التفكري املنطقي  املتعدد، وهذا التدريب يصور الذكاء املنطقي ألن القدرة

والغناء يصور الذكاء املوسيقي، يعين القدرة على إدراك األحلان . وحل املشكالت
وهذا الغناء يؤكد الطلبة لفهم . والنغمات املوسيقية واإلنتاج والتعبري املوسيقي

واأللعاب اللغوية تستطيع أن تصور الذكاء املنطقي . ويشعرون بالراحة الدرس
وإجراءات تعليم املفردات اجلديدة توجد .  والذكاء البصريوالذكاء اللغوي 

بالنسبة إىل ذلك، يعلم املفردات . وسائل يف تعليمها بالصور امللونة واجلذابة
. اجلديدة يستطيع أن يستخدم باحلركة، واجلملة، واملرادف، والتضاد، وغري ذلك

الطلبة مرحية ومفهومة والغناء أو اللعبة اللغوية تتعلق برتقية مهارة القراءة لكي 
 .ويف األخري يوجد الرشيد اللغوي واملراجع. باملادة املدروسة
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الدرس األول عن التعارف، . دروس مخسةعلى  وهذا الكتاب حيتوى
والدرس الثاين عن املدرسة، والدرس الثالث عن البيت، والدرس الرابع عن 

 .األسرة، والدرس اخلامس عن العنوان
 

 التعليمية المطورة فعالية المادة   -ج
 المجموعة الميدانية  -أ
 عرض البيانات من نتيجة االختبار القبلي ( أ

متبعا تصميم معني من تصميمات التجربة مع استخدام أدوات معينة جلميع 
 :ية كما يليوأما اخلطوات يف التجربة امليدان. البيانات وطرائق لتحليلها

مت الباحثة باالختبار القبلي ملعرفة عملية التعليم باملواد املطورة قاقبل إجراء 
 :قدرة الطلبة األولية يف مهارة القراءة، وعينة البحث هي

 نتائج االختبار القبلي للطلبة( 1)جدول  
 التقدير كفاءة الطلبة في مهارة القراءة المتسلسل الرقم

 ضعيف 1 0
 ضعيف 1  
 ضعيف    
 ضعيف 1  
 مقبول 5 1
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 مقبول 5 5
 مقبول 5 9
 مقبول 5 3
 مقبول 5 2
 ضعيف 1 01
 مقبول 9 00
 مقبول 9  0
 مقبول 5  0
 ضعيف    0
 مقبول 5 01
 مقبول 5 05
 مقبول 9 09
 مقبول 5 03
 ضعيف 1 02
 ضعيف 1 1 
 ضعيف   0 
 ضعيف     
 ضعيف     
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 ضعيف 1   
 مقبول 5 1 
 مقبول 5 5 

  1 0 المجموعة
 ضعيف 31، 1 معدل الدرجة

 :البيان
ويتضح من اجلدول السابق أن نتائج االختبار القبلي لطلبة الفصل األول  

يتضح أن قدرة الطلبة يف قراءة النصوص العربية : كما عرضت الباحثة يف اجلدول
 بتقدير%  5،01 مقبول، و  بتقدير%  0 ،  جيد، و بتقدير %   00،1

الطلبة  ةرقي املعلمأن ت ومن املستحسن. تاز و جيد جدامم تقديرضعيف، وال أحد 
 .يف ترقية مهارهتم القراءة، إما بتغيري طريقة التدريس أو باستخدام الوسائل املعينات

وبعد حتليل النتيجة من حيث االختبار القبلي، تعرض الباحثة بتجربة املواد 
 .املطورة لرتقية مهارهتم يف القراءة، مث االختبار البعدي

 بعديعرض البيانات من نتيجة االختبار ال ( ب
القيام باالختبار البعدي، قامت الباحثة بتعليم القراءة باستخدام املواد قبل 

وتطبيق هذه املادة . التعليمية املطورة اليت أنتجها الباحثة من عملية اإلعداد
 .دقيقة لكل لقاء 91استغرقت ثالث لقاءات، يف مدة 
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طبيقها، فقامت الباحثة باالختبار البعدي ملعرفة أن متت الباحثة من توبعد 
ونتائج االختبار البعدي  . ةاآلثار اإلجيابية أو فعالية املواد املطورة اليت أعدهتا الباحث

 :ليكما ي
 نتائج الطلبة في االختبار البعدي( 2)جدول    

 البيان كفاءة الطلبة في مهارة القراءة المتسلسل الرقم
 جيد 9 0
 مقبول 5  
 ضعيف 1  
 ضعيف 1  
 جيد جدا 3 1
 جيد جدا 3 5
 جيد جدا 3 9
 جيد جدا 3 3
 جيد 9 2
 مقبول 5 01
 ممتاز 2 00
 ممتاز 2  0
 مقبول 5  0
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 ضعيف 1  0
 جيد 9 01
 مقبول 5 05
 ممتاز 2 09
 جيد 9 03
 جيد 9 02
 مقبول 5 1 
 ضعيف 1 0 
 ضعيف 1   
 مقبول 5   
 مقبول 5   
 جيد جدا 3 1 
 جيد 9 5 

  095 المجموعة
 مقبول 5،99 معدل الدرجة

 :البيان
يشرخ اجلدول السابق على نتيجة الطلبة يف مهارة القراءة بعد التعليم 

ة، وهذه هي تدل على سيطرة هذه دية املطورة حيصلون على نتائج جباستخدام املاد
د، جي بتقدير% 13،  : كما يعرف بيانه فيما يايل. املادة تكون مرتقية
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 بتقدير%  5،2 بتقدير ضعيف، و% 5،01 بتقدير مقبول، و%   ،02و
 .ممتاز بتقدير%   ،02جيد جدا و 

ومن النتيجة املعدلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، عرفنا 
 .5،99ألن نتيجتهم " مقبول"أن قدرة الطلبة يف القراءة من االختبار البعدي 

 تبار القبلي واالختبار البعدينتيجة االخ ( ج
 :أما حتليل البيانات عن فعالية املادة التعليمية املطورة كما يايل

 نتيجىة االختبار القبلي والبعدي( 3)جدول 
 االختبار البعدي االختبار القبلي المتسلسل الرقم

0 1 9 
  1 5 
    1 
  1 1 
1 5 3 
5 5 3 
9 5 3 
3 5 3 
2 5 9 
01 1 5 
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00 9 2 
0  9 2 
0  5 5 
0    1 
01 5 9 
05 5 5 
09 9 2 
03 5 9 
02 1 9 
 1 1 5 
 0   1 
     1 
     5 
   1 5 
 1 5 3 
 5 5 9 

 171 141 المجموع
 1377 8335 معدل الدرجة
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 X 5.38 26 1.098 .215 

Y 6.77 26 1.306 .256 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x & y 26 .818 .000 

 

 

 
 فحصلت الباحثة نتيجة SPSS 16من اجلدول السابق حللت الباحثة تلك النتيجة بربنامج 

0، 31Mean=  
2، 3 t=  

بني النتائج يف االختبار القبلي واالختبار البعدي، وذلك أن  الباحثةعندما قارنت 
أكرب من درجة تاء جدول على مستوى (  3 ،2) يف هذا البحث (t)ة تاء حساب درج
 (.151، =1،11)و ( 939، =1،10)

 
 

Samples Test 

  Paired Differences 

T df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 x – y -1.385 .752 .148 -1.689 -1.081 -9.383 25 .000 
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 :البيان
كما يف الفصل   SPSSأما حتليل البيانات من نتيجة جتريب اإلنتاج، فتقدم الباحثة ب 

لرتقية مهارة ويف هذا البحث أرادت الباحثة معرفة فعالية استخدام املادة املطورة . الثالث
. ومدرسة كياهي حاجي طاهر تومبانج ماالنج 0القراءة لدى الطلبة يف مدرسة واحد هاشم 

لذلك تستخدم الباحثة من نتائج االختبار القبلي من حيث ترقية مهارة القراءة قبل استخدام 
 .طورةاملادة املطورة واالختبار البعدي من حيث ترقية مهارة القراءة بعد استخدام املادة امل

اعتمادا على اجلدول السابق، تصف الباحثة أن بعض الطلبة الفاشلني يف االختبار 
، ومستوى كفاءة الطلبة (طلبة1% )  ،02" ضعيف"مستوى كفاءة الطلبة  -0: القبلي

، (طلبة 5% )13،  ومستوى كفاءة الطلبة جيد  - ، (طلبة 9% ) 5،2 " مقبول"
" ممتاز"، ومستوى كفاءة الطلبة (طلبة 1)   ،02" جيد جدا"ومستوى كفاءة الطلبة  - 

 (.طلبة  % ) 00،1
ويف االختبار البعدي، تصف الباحثة أن معظم الطلبة ينجحون بعدما تعلم املادة 

رغم أن هناك درجة خمتلفة كما . باستخدام املادة املطورة على أساس الذكاءات املتعددة
 . اجلدول السابق

يف نفس الفصل، ( القبلي والبعدي)ج من االختبارين وبعدما تعرض الباحثة النتائ
ملعرفة التأثري التعليمي على فعالية استخدام  SPSSفوصلت الباحثة لتدخل هذه النتائج إىل 

 .املادة املطورة لرتقية مهارة القراءة
فلذلك  (ضعيف) 3 ،1تعرف النسبة من إحصاء االختبار القبلي حصلت على 

وأما النسبة من . قراءة قبل استخدام املادة املطورة أدىن فهي مردودةتقول الباحثة أن مهارة ال
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فلذلك تقول الباحثة أن مهارة ( مقبول) 5،99 إحصاء االختبار البعدي حصلت على
 .القراءة بعد استخدام املادة املطورة مرتقية

من اجلدول املذكور تستنتج االباحثة بأن فروض البحث يف هذا البحث مقبولة، 
 .ل أن نتيجة التائي اإلحصائي أكرب من نتيجة تائي البيانوالدلي

 ةعلماستبانة المبيانات من  -ب
 :ليلبيان السابق، حتلل الباحثة ما يبناء على نتيجة استبانة املدّرسة يف ا

بتقدير  أن املادة التعليمية املطورة مناسبة مبعيار الكفاءة والكفاءة األساسية
واملادة  .ممتاز% 011بتقدير  حباجة الطلبة ة املطورة مناسبةواملادة التعليمي. ممتاز011%

جيد % 11ممتاز و%11وصحة املادة بتقدير  .حباجة املواد التعليمية التعليمية املطورة مناسبة
واملادة التعليمية املطورة مناسبة بقيمة . ممتاز% 001جدا، وتزويد املعلومات اجلديدة بتقدير 

% 11ووضوح املعلومات بتقدير . ممتاز% 011اللغة بتقدير وصحة . ممتاز% 011الرتبية 
% 11واملادة التعليمية املطورة مناسبة بقاعدة اللغة اإلندونيسية بتقدير . جيد% 11ممتاز و
. جيد جدا% 11ممتاز و% 11واستخدام اللغة فعاليا بتقدير . جيد جدا% 11ممتاز و

. ممتاز% 011تدرج يف املادة وال. ممتاز% 011ووضوح األهداف التعليمية بتقدير 
نشطة التعلم بتقدير وأ. جيد جدا% 011والتشجيع يف املادة التعليمية املطورة بتقدير 

 .متاز% 011وتصميم اإلنتاج . جيد جدا% 011
وانطالقا من نتائج االستبانة من املعلمتان، ميكن القول بأن املواد التعليمة اليت أعدهتا 

 .زممتا% 00، 2الباحثة بنسبة 
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 استبانة الطلبةبيانات من   -ج
وهذه االستبانة . قامت الباحثة باالختبار البعدي، تعطي الباحثة االستبانة إىل الطلبة

 :تتكون من العناصر كما يايل
ممتاز، % 5، 3كانت املواد التعليمية املطورة تسهل فهم املادة لدى الطلبة بنسبة 

ممتاز، % 33،1بنسبة  ملواد املطورة مرحيةاملادة يف او . جيد% 3، جيد جدا، و% 00،1و
 يف استيعاب املادة م الصور واألمثلة من إحدى الوسائلاستخداو . جيد جدا% 00،1و

ة املعلومات يف املواد املطورة من إحدى جيد جدا، وصح% 3، ممتاز و%  ،21بنسبة 
بنسبة  لغة املواد سهلةجيد جدا ، و % 3، ممتاز و%  ،21بنسبة  املعلومات اجلديدة

مجيع العناصر يف املواد املطورة مناسبة باألهداف جيد جدا، و % 3، ممتاز و%  ،21
ممتاز % 33،1بنسبة  يف املواد املطورة سهلة اتصطلحممتاز، وامل% 011بنسبة  املرجوة

بنسبة  كانت املواد املطورة مهمة الستيعاب التعليمجيد، و % 3، جيد جدا و% 9،9و
 .ممتاز% 011

ن نتائج االستبانة من جتربة اجملموعة امليدانية، ميكن القول بأن املواد وانطالقا م
 .ممتاز%  ،23التعليمة اليت أعدهتا الباحثة بنسبة 
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  البحث نتائج مناقشة: المبحث الثاني 
حتليل ( 0: )جرت الباحثة يف تطوير املادة على اخلطوات كما يلي

من  تصديق التصميم(  )، إلنتاجتصميم ا(  )، مجع البيانات(  )االحتياجات، 
جتربة ( 3)، إصالح اإلنتاج( 9)، جتربة اإلنتاج( 5)، إصالح التصميم( 1)اخلرباء، 
 .اإلنتاج النهائي( 01)، إصالح اإلنتاج( 2)، اإلنتاج

وهذا من . وهذه اخلطوات مناسبة خبطوات اليت كتبها سوجييونو يف كتابه
استخدمته الباحثة يف عملية تطوير املادة إحدى النموذج يف البحث والتطوير الذي 

 .التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة لرتقية مهارة القراءة
كما شرحها جميد إهنا كل مادة يستخدمها املعلم ملساعدته واملادة التعليمية  

دليل ( 0: )وتشتمل مادة واحدة على األقل على. يف تنفيذ عملية التعلم والتعليم
(  )املعلومات، و(  )الكفاية املطلوبة، و(  )، و(املعلم/ الطالب دليل )التعلم 

( 5)دليل العمل الذي يشتمل على بطاقات التدريب واملمارسة، و( 1)التدريبات، و
مع أن يف . وهذا النظري مناسب بعملية تطوير املادة التعليمية للباحثة 1 .التقومي

ام الكتاب، ومعيار الكفاءة والكفاءة املادة املطورة توجد دليل املعلم أي دليل استخد
لطلبة الفصل  األساسية يف كل درس، وتستطيع املعلومات أن تعطي اخلربات اجلديدة

والتدريبات اليت قدمت الباحثة متنوعة لكي تستطيع الطلبة فهما ومرحيا يف . األول
 .و يوجد التقومي ملعرفة إىل أي مدى كفاءة الطلبة. عملية التعلم

                                                           
45

  Abdul Majid. Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2008), hlm.60 
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أواحملتوى يف املادة املطورة تتكون من التعارف، واملدرسة،  واملوضوعات
هذه املوضوعات مناسبة باملعايري يف اختيار املوضوعات . والبيت، واألسرة، والعنوان

ذه املوضوعات هو . ألن هذه املوضوعات مناسبة ومطابقة حباجة وأحوال الطلبة
. ربية للناطقني بلغات أخرىعند اختيار مواد اللغة العمناسبة بطرق اختيار احملتوى 

 5 .وطرق اختيار احملتوى تتكون من املناهج األخرى، ورأي اخلبري، واملسح، والتحليل
قدمت الباحثة املادة لرتقية مهارة القراءة يف املادة املطورة مناسبة بأهداف 

 للقراءة؛ استعدادوأهداف القراءة اليت قدمت الباحثة يف املادة املطورة حنو . القراءة
 استيعابو  .البسيطة واجلملة الكلمة فهم على الطالب قدرةو  .املكتوبة العالمة معرفة
 على الكفاءة وترقية واملعلومات املعرفة اثراءو  .البسيطة العربية النصوص أي القراءة يف

ألهنا    وتتعلق مشكالت ضعف التالميذ يعين من ناحية الطلبة   .القراءة مهارة
هلية واالبتدائية احلكومية أي مبعىن قد يكون عملية تعليم تتخرجن من االبتدائية األ
 .اللغة العربية يف مدرستهما

ألن . كانت املادة املطورة على أساس الذكاءات املتعددة فعالة بعد التطبيق
. الذكاءات املتعددة تثري رغبة الطلبة يف عملية تعليم اللغة العربية ممتعا ومرحيا

املادة املطورة تتكون من الذكاء اللغوي، والذكاء املنطقي، الذكاءات املتعددة يف هذه 
وكل . والذكاء البصري، والذكاء االجتماعي، والذكاء املوسيقي، والذكاء الشخصي

                                                           
  53-59: ص، املرجع نفسه ،رشدي أمحد طعيمة5 

47
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 

2012), hlm. 112 
  

 5 0-1 0. ص ،ابقس مرجع إبراهيم، العليم عبد  
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ذكاء قد ذكرت الباحثة يف أنشطة التعلم حنو النص أواحلوار، والتدريبات، والغناء، 
 .واأللعاب اللغوية

س اللغة العربية على أساس الذكاءات وارتباط بالدرسات السابقة أن تدري
ألن عملية تعلم الطلبة بالذكاءات املتعددة تستطيع أن تتعلموا . املتعددة فعالة

وتتعلق بالدراسة السابقة، هذا البحث . بذكاءهم، وميكن هذا العمل لنجاح تعلمهم
الستمرار البحث السابق الذي قد قدمت الباحثة املادة املطورة على أساس 

والبحث السابق يركز يف . ات املتعددة لتيسري املعلم يف تدريس اللغة العربيةالذكاء
مهارة الكالم والكتابة ولكن هذا البحث يركز يف مهارة القراءة، ألن مهارة القراءة 

 .مفضلة للباحثة، وهذا الواقع مناسب بأحوال الطلبة املبحوثة
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحث - أ
اعتمادا على البيانات اليت حصلت عليها الباحثة مث القيام بتحليلها سواء من 
الدراسة األولية وأما من نتائج الطلبة يف االختبار القبلي والبعدي ميكن أن نلخص نتائج 

 :البحث كما يلي 
لتعليمية ملهارة القراءة لطلبة الفصل األول للمرحلة تطوير املادة ا أما نتيجة يف -1

 1املتوسطة يف مدرسة كياهي حاجي طاهر تومبانج ومدرسة واحد هاشم 
املادة التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة لرتقية  :جتيس ماالنج هي

مهارة القراءة، وهذا املادة حيتوي على الكتاب التعليمي، والقرص التعليمي 
 .لدرس املدروسمالئم با

صممتها الباحثة هلا فعاليتها يف ترقية قدرة الطلبة املادة التعليمية املطورة اليت  -2
عند فهم املقروء ويف قدرهتم على استخدام املفردات اللغوية، يبدو ذلك 
عندما قارنت الباحثة بني النتائج يف االختبار القبلي واالختبار البعدي، 

أكرب من درجة ( 3،9،9) هذا البحث يف (t)وذلك أن درجة تاء حساب 
 (.،،،،2=0،،،)و ( 2،2،2=1،،،)تاء جدول على مستوى 
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 توصيات البحث - ب
تطوير املادة التعليمية يف هذا البحث الذي صممتها الباحثة ملهارة القراءة   -1

فحسب، إذن أرادت الباحثة يف البحث التايل مادة تعليمية ملهارة األربع 
 (.القراءة ،والكتابةاالستماع، والكالم، و )
إن املادة التعليمية اليت صممتها الباحثة يف هذا البحث مركزة على تطوير    -2

املادة التعليمية ملهارة القراءة لطلبة الفصل األول للمرحلة املتوسطة يف 
 1مدرسة كياهي حاجي طاهر املتوسطة تومبانج ومدرسة واحد هاشم 

و  أخرى لتطوير املادة املتوسطة جتيس ماالنج، فيحسن أن توجد حب
التعليمية للمهارات األخرى لطلبة الفصل األول للمرحلة املتوسطة يف 

 .املدارس األخرى
 

 مقترحات البحث   -ج
 :بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة املقرتحات اآلتية

أن يستخدم املعلم املادة التعليمية املطورة على أساس الذكاءات املتعددة    -1
 .فهما سريعا وجيدا لكي الطلبة

أساليب التدريس والنشاطات التعليمية املتعددة ب املادة  أن يستخدم املعلم  -2
ويستعني بالوسائل املعينة املتنوعة وأساليب التقومي املختلفة حىت يكون 

 .التعليم عملية مرحية للطلبة
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هذه  هذه املادة تركز يف مهارة القراءة، إذن القراءة اجليدة وفهم املقروء يفو   -9
 .املادة هي األمور املفضلة عند املعلم
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