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 ِم َواأَلَدبِ تُ َزي ِّنُ َنا ِإنَّ الَجَماَل َجَماُل الِعلْ  لَْيَس الَجَماُل بِأَثْ َواب  
Orang dinilai bukan dari pakaian yang dikenakannya, tetapi dari kepribadian 

(ilmu dan adab)1  

                                                             
1Nurul Hidayah, Kamus Harian Praktis The Selected Vocabs for Dormitory Indonesia-

English-Arabci, (Yogyakarta: Lintang Books, 2014), hlm. 194. 
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 إهداء

 أهدى هذه الرسالة إىل:
 

 ﴾أيب وأمي اللذين ربياين وأدباين أحسن التأديب﴿

 *أمبو أوكا وإتينج*

 ﴾إخويت وأخوايت احملبوبني﴿

 ياين**خري 

 *أندي*

 *خملص*

 *سارتيكا*

 *مصور*

 *نور سكينة*
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 مستخلص البحث

 على لتطبيقبا) تطوير املواد لتعليم مهارة الكتابة على أساس الذكاءات املتعددة م. 1422خري يانيت،  
ري. املشرف: رسالة املاجست .(بغريسيك فانكاه أوجونج اإلسالمية املتوسطة املنرية مدرسة طلبة

  ( الدكتور دانيال حلمي املاجستري.1( األستاذ الدكتور إمام أسراري املاجستري 2
 مهارة الكتابة، املواد، الذكاءات املتعددة الكلمات المفتاحية:

معان ومفاهيم  عما لديهم منالكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد يف التعبري 
وتسجيل احلوادث والواقع. ولتعليم الكتابة حيتاج املدرس إىل املواد التعليمية كأداة أو وسيلة ليساعده يف 

ذابة جلعملية التعليم لكي يستطيع الطلبة إلتقان مهارة الكتابة. وواقع تعليم العربية يعاين من قلة املواد ا
 جتد الباحثة املواد اليت تراعي الذكاءات املتعددة.مل اخلاصة ملهارة الكتابة بل 

يهدف هذا البحث إىل إنتاج مواد لتعليم مهارة الكتابة على أساس الذكاءات املتعددة. 
وصف خصائص املواد التعليمية املطورة على أساس الذكاءات  (2وبالتفصيل يهدف هذا البحث إىل: 

( وصف مدى صالحية املواد 1بغريسيك،  انكاهبأوجونج ية املتعددة يف مدرسة املنرية املتوسطة اإلسالم
 املواد املطورة.( إكتشاف فعالية تعليم اللغة العربية باستخدام 3التعليمية املطورة، 

أما منهجية البحث املستخدمة يف هذا البحث فهي البحث والتطوير بدمج منوذجية البحث 
( البحث 2حث احملصولة على هذا الدمج هي: والتطوير عند سوجييونو وطياجارجان. وإجراءات الب

( إصالح اإلنتاج، 5( تصديق اخلرباء واملدرس، 0( تطوير اإلنتاج، 3( تصميم اإلنتاج، 1التمهيدي، 
( اإلنتاج النهائي. بيانات البحث هي البيانات الكمية والكيفية. ومصادر هذا 8( جتربة ميدانية، 2

ة اللغة لعربية وخبري واحد يف جمال تصميم الواد التعليمية، مدرسالبحث هي خبرية واحدة يف جمال اللغة ا
 العربية، وطلبة فصل الثامن. وأما أسلوب مجع البيانات املستخدم هو املقابلة، االستبانة، واالختبار.

أن اخلصائص من هذه املواد املطورة على أساس الذكاءات املتعددة  (2وأما نتائج البحث فهي 
تقع يف تعريض احملتويات وأنشطة التدريبات اليت حُسن بأنواع ذكاءات الطالب اليت تتوّرط يف تعليم 

وية دلت على أن هذه من مجيع القيمة املئ( 1أنواع الذكاءات  2مهارة الكتابة وهذه املواد املطورة تتوّرط 
املواد التعليمية مناسبة وصالح استعماهلا يف مدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية أوجونج فانكاه بغريسيك 

( املواد التعليمية املطورة اليت صممتها الباحثة لتعليم مهارة الكتابة على أساس الذكاءات املتعددة هلا 3
اإلنشاء املوجه. فعاليتها يف ترقية قدرة الطالب عند كتابة
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ABSTRAK 

Heriyanti. 2016. Pengembangan Bahan Ajar pada Pembelajaran Keterampilan 

Menulis Berbasis Multiple Intelligences (Diterapkan pada Siswa Madrasah 

Tsanawiyah Al-Muniroh Ujung Pangkah Gresik). Tesis, pembimbing: 1) 

Prof. Dr. H. Imam Asrori, M. Pd. 2) Dr. Danial Hilmi, M. Pd. 

Kata Kunci: Keterampilan menulis, bahan ajar, multiple intelligence 

Menulis adalah sebuah alat komunikasi antara individu dalam 

mengungkapkan makna dan konsep yang mereka miliki serta mencatat setiap 

kejadian yang terjadi. Dan dalam pembelajaran kitabah guru membutuhkan bahan 

ajar sebagai alat atau media untuk membantu keberhasilan dalam proses 

pembelajaran agar siswa dapat menguasai keterampilan menulis. Pada 

kenyataannya pembelajaran bahasa Arab mengalami beberapa masalah seperti 

kurangnya bahan ajar yang menarik yang khusus untuk keterampilan menulis, 

bahkan peneliti belum menemukan bahan ajar yang memperhatikan aspek multiple 

intelligence. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk bahan ajar untuk 

keterampilan menulis berbasis multiple intelligence, sementara tujuan penelitian ini 

secara rinci adalah: 1) mendeskripsikan karakteristik bahan ajar yang 

dikembangkan berbasis multiple intelligence di Madrasah Tsanawiyah Al-Muniroh 

Ujung Pangkah Gresik 2) mendeskripsikan sejauh mana kelayakan bahan ajar yang 

dikembangkan 3) Mendeteksi efektifitas pembelajaran bahasa Arab dengan 

menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian dan pengembangan dengan menggabungkan model pengembangan 

Sugiyono dan Thiagarajan. Adapun langkah peneletian yang dihasilkan dari 

gabungan dua model tersebut yaitu: 1) Penelitian pendahuluan, 2) Desain produk, 

3) Pengembangan produk, 4) Validasi ahli dan guru, 5) Revisi Produk, 6) Uji coba 

lapangan, dan 7) Produk ahir. Data penelitian berupa data kuantitatif dan kualitatif. 

Sumber data penelitian ini adalah satu orang ahli bidang bahasa Arab dan satu orang 

ahli bidang desain bahan ajar, guru bahasa Arab, dan siswa kelas VIII. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket dan tes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) karakteristik dari bahan ajar 

berbasis multiple intelligence ini terletak pada penyajian materi dan kegiatan latihan 

yang disesuaikan dengan 6 jenis kecerdasan siswa yang terlibat dalam pembelajaran 

menulis 2) Bahan ajar yang dikembangkan sesuai dan layak digunakan di Madrasah 

Tsanawiyah Al-Muniroh Ujung Pangkah Gresik 3) Bahan ajar yang dikembangkan 

untuk pembelajaran keterampilan menulis berbasis Multiple Intelligence efektif 

dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis Insya’ terpimpin. 
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ABSTRACT 

Heriyanti. 2016. Development Of Teaching Materials On Teaching Writing Skills 

Based On Multiple Intelligence (Applied To Student Madrasah Tsanawiyah 

Al-Muniroh Ujung Pangkah Gresik). Tesis. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Imam 

Asrori, M. Pd. 2) Dr. Danial Hilmi, M. Pd. 

Keywords: Writing Skill, Teaching Materials, Multiple Intelligence 

Writing is a mean of communication between individual to reveal the 

meaning and concept that they have and record every event that occurred. And in 

writing learning teacher requires teaching material as a method or media to aid 

writing skills. In fact, learning Arabic experiencing some problems such as lack of 

teaching materials of interest specific to writing skills, even researchers have not 

found the teaching materials concerning the aspect of multiple intelligence. 

The purpose of this research is to produce teaching materials for writing 

skills based on multiple intelligence, while the main purpose of research are as 

follows: 1) to describe the characteristics of teaching materials developed based on 

multiple intelligence in Madrasah Tsanawiyah Al-Muniroh Ujung Pangkah Gresik 

2) describe the extent of the feasibility of the teaching materials developed 3) 

Detecting the effectiveness of learning Arabic using teaching materials developed. 

The method used in this research is the method of research and development 

by combining Sugiyono development model and Thiagarajan. The research 

measures resulting from the combination of two models are: 1) preliminary research, 

2) product design, 3) product development, 4) validation expert and teacher, 5) 

product revision, 6) field testing, 7) final product. The research data in the form of 

quantitative and qualitative data. Source of data in this research is an expert in 

Arabic linguist and an expert designer of teaching materials, teacher of Arabic, and 

grade 8 students. The data collection technique used was interview, questionnaire 

and test. 

The results showing that: 1) the characteristics of this teaching materials 

based on multiple intelligence are on the material delivering and practice activity 

which fit the 6 types of students’ intelligences included  in learning writing 

skills 2) teaching materials developed suitable and fit for use in Madrasah 

Tsanawiyah Al-Muniroh Ujung Pangkah Gresik 3) teaching materials developed 

for teaching writing skills-based Multiple Intelligence effective improving students 

skills in writing Insya' guided. 
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 شكر وتقدير

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرمحن الرحيم، 
 األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد.

تسر الباحثة إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا تريد الباحثة أن 
تقدم من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعدها على  

 ذه الرسالة، وهم:كتابة ه

األستاذ الدكتور احلاج موجيا راهرجو املاجستري مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  .2
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

األستاذ الدكتور احلاج حبر الدين املاجستري مدير الدراسة العليا والدكتور احلاج ولدانا  .1
راهيم جامعة موالنا مالك إبورغاديناتا، املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية 

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.
األستاذ الدكتور إمام أسراري املاجستري بصفته املشرف األول. والدكتور دانيال حلمي  .3

املاجستري بصفته املشرف الثاين، اللذان وجها الباحثة وأرشداها وأشرفا عليها بكل 
 اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.

ة ر احلاج حممد عبد احلميد املاجستري بصفته خبريا لتصديق املواد املطورة من ناحيالدكتو  .0
التعليمية الذي أعطى التعليقات واالقرتاحات إلصالح وتصحيح املواد املطورة. 

اليت  للغةلتصديق املواد املطورة من ناحية ا خبرية بصفتها الدكتورة معصمة املاجستريو 
 .املواد املطورةالستكمال وتصحيح  أعطت املالحظات واالقرتاحات

مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء ومن ال تستطيع الباحثة أن  .5
 تذكرهم مجيعا هنا.



 م
 

 

وإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل إىل من ساعدين من األصحاب مادة كانت  .2
يف  أصحايبحميانج ، و مودةأندى نور ، مرمي كوسم واتى، م بالذكرأم روحية، وأخصه

تعليم اللغة العربية جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مبكاسر، وأصحايب يف  قسم
قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، زهرة 

م تعليم ساملفيدة، عطية العزة، إما وايت، أولياء مستكا علمياين، وغريهم من خرجيي ق
 اللغة العربية.

هذا، وأسأل اهلل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه 
 نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني.

 م1422ديسمرب  0باتو،  

 الباحثة، 
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 محتويات البحث

 الصفحة الموضوع

 أ  ......................................................... صفحة الغالف

 ب  ........................................................ صفحة املوضوع

 ج  ......................................................... مواقف املشرف

 د  ........................................ املناقشة جلنة من واالعتماد املوافقة

 ه  ............................................................ إقرار الطالبة

 و  ................................................................. شعار

 ز  ................................................................. إهداء

 ح  ...................................................... مستخلص البحث

 ل  ........................................................... شكر وتقدير

 ن  ........................................................ حمتويات البحث

 ص  .......................................................... قائمة اجلداول

 ق  ..................................................... الرسوم البيانيةقائمة 

 الفصل األول
 اإلطار العام

 2  .................................................... خلفية البحث .أ
 0  ..................................................... أسئلة البحث .ب



 س
 

 

 0  ................................................... أهداف البحث .ج
 0  .................................................. مواصفات املنتج .د
 9  .................................................... فروض البحث .ه
 9  ..................................................... فوائد البحث .و
 24  .................................................... حدود البحث .ز
 24  ................................................. الدراسات السابقة .ح
 20  ................................................ حتديد املصطلحات .ط

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المبحث األول: المواد التعليمية
 22  ................................................ املواد التعليميةمفهوم  .أ

 20  ....................................... املعايري يف اختيار املواد التعليمية .ب

 28  ................................................. طرق اختيار احملتوى .ج

 29  ................................................. معايري تنظيم احملتوى .د

 12  ........................................... أسس إعداد املواد التعليمية .ه

 15  ...................................... الشروط يف إعداد املواد التعليمية .و

 ة الكتابةمهار المبحث الثاني: 

 10  ...................................................... مفهوم الكتابة .أ

 19  ................................................. مفهوم مهارة الكتابة .ب

 32  ................................................ تعليم الكتابةأهداف  .ج

 31  .......................................................تعليم اإلنشاء .د



 ع
 

 

 المبحث الثالث: منهج تعليم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة

 30 ..............................  منهج تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة

 الذكاءات المتعددةالمبحث الرابع: نظرية 

 39  ...................................... عريف نظرية الذكاءات املتعددةت .أ
  00  ....................................... ايري نظرية الذكاءات املتعددةمع .ب
 05  .............................................. أنواع الذكاءات املتعددة .ج

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 55  .............................................. مدخل البحث ومنهجه .أ
 55  ............................................ إجراءات البحث والتطوير .ب
 24  ......................................................... جتربة املنتج .ج

 24  .................................................. تصميم التجربة .2
 24  .................................................... أفراد التجربة .1
 22  .............................................. البيانات ومصادرها .3
 21  ............................................ أسلوب مجع البيانات .0
 21  .................................................. حتليل البيانات .5

 الفصل الرابع
 البحث والتطوير وتحليلها ومناقشتها نتائج

 22  .............................................. عرض البيانات وحتليلها .أ
 22  ................................... خصائص املواد التعليمية املطورة .2
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 09  .................................... صالحية املواد التعليمية املطورة .1
 09  .............. الصالحية عند اخلبرية يف جمال اللغة العربية وحتليلها (أ

 81  ...... اوحتليله الصالحية عند اخلبري يف جمال تصميم املواد التعليمية (ب
 85  ..................... الصالحية عند املدرسة اللغة العربية وحتليلها (ج

 88  ............. املطورةاملواد التعليمية فعالية تعليم اللغة العربية باستخدام  .3
 88  ............................. البيانات من نتيجة االختبار القبلي (أ

 92  ............................ البيانات من نتيجة االختبار البعدي (ب
 90  ............. البيانات من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي (ج
 90  .............استبانة الطالب بعد تطبيق املادة املطورةالبيانات من  (د

 244  ................................................ مناقشة نتائج البحث .ب
 الفصل الخامس

 الخاتمة
 245  ............................................... ملخص نتائج البحث .أ

 242  .......................................................... التوصيات .ب
 242  ......................................................... االقرتاحات .ج

 قائمة المراجع
 قائمة المالحق
 السيرة الذاتي



 
 

 ص
 

 

 قائمة الجداول
 الصفحة لجدولا

 22 ................................................. السابقة الدراسات 2 .2
منهج اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف الفصل الثامن على املستوى  2 .1

 31 ............................................................... األول
 59 ........................ دليل لتفسري البيانات من نتيجة تصديق املنتج 2 .3
 24 ............................................... البحث عملية جدول 1 .3
 20 ............................................ اإلصالح يف ناحية اللغة 2 .0
 29 ................................... نتيجة تصديق اخلبرية يف جمال اللغة 1 .0
 02 ............................. اللغة جمال يف اخلبرية Skala Likert القيمة 3 .0
 01 ........................... املادة تصميم جمال يف اخلبري تصديق نتيجة 0  .0
 00 ....................... جمال تصميم املادة يف اخلبري Skala Likert القيمة 5 .0
 02 .............................. العربية اللغة املدّرسة من االستبانة نتيجة 2 .0
 08 ........................................ القبلي ختباراال نتائج معايري  0 .0
 09 ......................................... نتائج االختبار القبلي للطلبة 8 .0
 82 ....................................... البعدي ختباراال نتائج معايري 9. 0
 81 ..................................... للطلبة البعدي االختبار نتائج 24  .0
 80 ............................... حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي 22 .0

 88 ............... املطورة املادة استخدام بعد الطالب من االستبانة تيجةن 21 .0
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 قائمة الرسوم البيانية

 الصفح لجدولا

 51 ..................................... سوجييونوإجراءات البحث عند  2 .3
 51 ................................... طياجارجانإجراءات البحث عند  1 .3
 53 ... سوجييونو وطياجارجانإجراءات البحث املبّسط من إجراءات البحث  3. 3
 21 ................................... تصوير املفردات من املواد املطورة  2. 0
 23 .................................... تصوير الرتكيب من املواد املطورة  1. 0
 20 ....................  يكمل اجلملة مناسبة على الصورة مستعينا بالعبارة 3. 0
 25 .......................  تعيني اجلملة الفعلية واجلملة االمسية واملفعول به 0. 0
 25 ...................  املسألة احلسابيةكتابة الكلمات الصحيحة حسب  5. 0
 22 ...........................................  مأل الفراغ وفقا للضمائر 2. 0
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ
الكتابة يف تعليم اللغة العربية إحدى املهارات اللغوية، على وجه عام وأهداف 
تعليمها هي قدرة الطلبة على االتصال بطريقة الكتابة باللغة العربية، فتعليمها على قدرة 

  1لكتابة.طريقة ا الطلبة على التعبري عما يتعلق يف أذهاهنم من األفكار واملشاعر عن
الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد يف التعبري عما لديهم من 

وهي أيضا وسيلة من وسائل االتصال اليت  3معان ومفاهيم وتسجيل احلوادث والواقع.
بواسطتها ميكن للتلميذ أن يعرب عن أفكاره وأن يقف على أفكار غريه وأن يربز ما لديه من 
مفهومات ومشاعر، وتسجيل ما يود تسجيله من حوادث ووقائع. وتعبري الكتابة الصحيحة 

 0الثقافة.عملية مهمة يف التعليم على اعتبار أهنا عنصر أساسي من عناصر 
وإن تدريب الطلبة على الكتابة يرتكز يف العناية بثالثة أنواع من القدرات؛ قدرة يف 
اخلط، وقدرة يف اهلجاء، وقدرة يف التعبري الكتايب اجليد. ومعىن ذلك أنه البد أن يكون 
الطالب قادرا على رسم احلروف رمسا صحيحا وإال اضطربت الرموز واستحالت قراءهتا، وال 

يكون قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة اليت اتفق الناس عليها وإال تعّذرت ترمجتها  بد أن
إىل مدلوالهتا، وال بد أن يكون قادرا على اختيار الكلمات ووضعها يف نظام خاص معني 

 5وإال استحال فهم املعاىن واألفكار اليت تشتمل عليها.

                                                             
2Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2003), hlm. 
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 121ص. (، 2981، )الرياض: جامعة امللك سعود، علم اللغة النفسعبد اجمليد سيد أمحد منصور، 3 
لدار العاملية للنشر )اجليزة: ا ،الوسائل –األساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق عمر الصديق عبد اهلل، 0 

 221م(، ص. 1448والتوزيع، 
 221، ص. تعليم اللغة العربية للناطقني بغريه....عمر الصديق عبد اهلل، 5 
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ابة اليت امة يف تعليم مهارة الكتاليت ذكرهتا الباحثة يف ماسبق قدرات عالقدرات 
ون ها الطلبة تبدأ من املستوى املبتدئ يف مرحلة كتابة احلرف حىت يكيجيب لتحقيق عل

 مرحلة املتقدم.
هتّيأ اللغة  1423أما بالنسبة إىل أهداف تعليم اللغة العربية يف اندونيسيا يف املنهج 

ن على أربع املهارات يم اللغة اليت تتضمالعربية يف املدرسة لتحقيق الكفاية األساسية يف تعل
اللغوية اليت تلقَّن بصورة متكاملة منها مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

ولكن خصوصا ملهارة الكتابة يف املرحلة اإلبتدائية مل تركزها ولكن يف هذه املرحلة  2الكتابة.
 ط كأساس للغوي. ويف املرحلة التالية يعينتركز على مهارة اإلستماع ومهارة الكالم فق

املرحلة املتوسطة تعلم مهارة الكتابة متكافئا مع املهارات اآلخر حىت يف املرحلة التالية يرّكز 
 تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة حىت يستطيع الطلبة إلضافة مراجع اللغة العربية.

لطلبة فال اإلضايف اليت تركز مهارة الكتابة لقبل أن يدخل الطلبة يف مرحلة التعليم 
بد هلم أن يستعّدوا قدرة لغتهم خصوصا يف مهارة كتابة الطلبة يف املرحلة املتوسطة. بإتقان 
مهارة الكتابة عند الطلبة اليت يقدمهم يف املرحلة املتوسطة فيسهلهم إلتقان مهارة الكتابة 

 يف املرحلة التالية.
سة يف املرحلة املتوسطة وهذه املدرسة حتت رعاية مؤسسة هي مدر  ومدرسة املنرية

ة العربية. ترّكز على وجود تعليم اللغ الشرقيةبغريسيك جاوى  انكاهبأوجونج إسالمية يف 
ة تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يشّدد على اتقان اللغة العربية يف اربع مهارات يعين مهار 

القراءة، ومهارة الكتابة. أما أهداف تعليمها فهي قدرة  االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة
على الفهم، والكالم، والرتمجة ،والكتابة، وفهم الرتكيب جيدا. أما املواد التعليمية اليت 

للغة والكتاب أو املذّكرة ا أوراق العملتستخدمها املدرسة يف عملية التعلم تشمل على 
عمل واملذكرة، فيذ التعلم اللغة العربية باستخدام أوراق الالعربية من وزارة الشؤون الدينية. يف تن

 إن املدرسة تطلب من الطلبة أن تنسخوا اجلمل املتوّفر يف املواد التعليمية يف كتاهبم باعتبار

                                                             
6Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, hlm. 37 
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الرتكيب يف تلك اجلمل. قد فعلت املدرسة ذلك النشاط حىت يعّود الطلبة لكتابة اجلمل 
 برتكيب صحيح.

م يالتعل يفن يف كتابه أن عوامل استخدام املواد التعليمية كما قال أجيف حرماوا
يمية مثرية تعلالواد امل تذلك إذا كانب  7دد اجاح التعلم.حت هنا أداةألمهمة، أصبحت 

 .علمتاليف  ناجحا يمكن أن تكونف حتياجات الطالبال مناسبةلالهتمام ومتنوعة و 
 املنرية درسةمإىل جانب استخدام املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية يف  رانظ

اإلسالمية أوجونج فانكاه، تعّرفت الباحثة وجود املشكلة خصوصا يف تعليم مهارة  املتوسطة
الكتابة. واستنادا إىل نتيجة مقابلة الباحثة مع مدرسة اللغة العربية يف تلك املدرسة، أن 

يتعلمون اللغة العربية من عّدة فصول، هناك فصل واحد يواجهون املشكلة يف الطلبة الذين 
تعليم اللغة العربية فهو الفصل الثامن. يؤّكد معّلم اللغة العربية يف هذه املدرسة أن تعليم 
اللغة العربية يف الفصل الثامن ال يزال أقل اجاحا. ألن نتيجة اختبار تعّلم الطلبة يف هذا 

 يب للمعايري األدىن من املعايري احملددة يف مادة اللغة العربية. أما املعايريالفصل مل يستج
ن ميك احلد األدىن النسبة املئوية ، باستخدام%24األدىن اليت حتددها تلك املدرسة يعين 

للمعلم أن حيدد أي طالب الذي أتقن املواد التعليمية وكذلك من مل يتقنها. ووفقا ملعلم 
 ٪24و أقل من ه احلد األدىن من املعايريالذين يستوفون  ةبالطلاللغة العربية هذه املدرسة، 

 8.ةبمن الطل
شكلة مبنوع خاّص تقدم الباحثة مشكالت تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن. إن 

عوا الطلبة يف تعليم اللغة العربية غالبا يف تعليم مهارة الكتابة يعين اإلنشاء. أهنم مل يستطي
مشاكل  للغة العربية.امفردات  أن يكتبوا اللغة العربية وفقا لرتكيب جيد وصحيح، وقلة معرفة

 املواد ريفب عدم تو الثامن بسب فصلوخاصة يف مهارات الكتابة يف ال يف تعلم اللغة العربية،
وفقا  الكتابةتعلم  يف ةبمجيع احتياجات الطل اليت تتضمن علىهارات الكتابة مل التعليمية

                                                             
7Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet. I (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 106 

 (.1422يوين  8)أوجونج فانكاه،  املقابلة،نور خفية، 8 
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لإلمكانات لدى الطلبة، وكذلك أيضا أن املواد التعليمية اليت توفرها مدَرَستهم غري جذابة 
 لدى الطلبة.

م فال ينفي أن يف مدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية توجد املواد التعليمية اليت تستخدَ 
عل الطلبة جياستخدام املواد التعليمية ومع ذلك، يف عملية التعلم يعين الكتاب أو املذّكرة. 

غري مفهوم على احملتوى الذي تعطيها مدرستهم. يرى الطالب أن احملتوى صعب لفهمهم 
  9غري جذابة وتدريباهتا غري متنوعة حىت يرون أن تعليم اللغة العربية غري ممتعا. وأن املواد

املواد التعليمية اليت تستخدمها مدرسة اللغة العربية يف مدرسة املنرية املتوسطة 
. ذلك املواد تتكون 1423اإلسالمية أوجونج فعانكاه هي املواد التعليمية على أساس مبنهج 

ت يُقسَّمون إىل مرحلتني. املرحلة األوىل تتكون من ثالثة فصول حت من سبعة فصول الذين
املوضوعات "الساعة"، "يومياتنا يف املدرسة"، و"يومياتنا يف البيت. أما يف املرحلة الثانية 
تتكون من أربعة فصول حتت املوضوعات "املهنة"، "االعبون الرياضيون"، "املهنة الطبية"، 

نون من احملتويات يعين املفردات، احلوار، الرتكيب، القراءة، و"العيادة". كل فصول يتكو 
والكتابة. الصفحة األوىل لكل فصول مباشرة لتقدمي احملتوى يعين الدرس املفردات بدون 

 24وجود تقدمي التمهيد والكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية.
الرتكيب، و تقدمي احملتويات يف كل فصول بسيط جدا خصوصا يف تقدمي املفردات، 

 والكتابة. أساليب تقدمي التصوير يف تعليم املفردات غريمتنوعة يعين بشكل صورة املفردات
مث املفردات حتت الصورة فقط بدون شكل آخر. أن تعليم الرتكيب عادة هو تعليم ممُِّل 

ة يّ لدي الطلبة، إذا كان احملتوى يقدم باستخدام األلوان املتنوعة واجلاذبة فيمكن ليحّرك شهِ 
تعلم الطلبة. ولكن املواد املستخدم يف ذلك املدرسة تقدم تعليم الرتكيب باستخدام اجلداول 
فقط بدون األلوان وشكل آخر. أما تعليم الكتابة يف ذلك املواد يتكون من الدريبات ولكن 
غري متنوعة وكذلك بدون تقدمي الصور، اجلداول، واأللوان. ويف تقدمي احملتويات والتدريبات 

                                                             
 ، )أوجونج فانكاه(.االستبانةطلبة فصل الثامن ج، 9

 )أوجونج فانكاه(. ،املالحظةالبيانات من حتليل املواد التعليمية، 24
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يف ذلك املواد بأكَملها ال يزال ترّكز يف ثالثة أنواع الذكاءات فقط فهي الذكاء اللغوي، 
 22والذكاء البصري، والذكاء الشخصي.

ة من وزارة الشؤون الدينية، تستخدم املدرسما عدا من املواد اليت تستخدمها املدرسة 
أردفت   لنوب.املدتان بطريقة اأوراق العمل يف تعليمها كاملواد الزيادة. أن املدسة تطبق تانك 

يف بعض األحيان  نألاملدرسة وتعطي حجتها عن استخدام املواد التعليمية بطريقة التناُوب، 
 نقاط الرئيسيةال، أورق العمل يعرض فقط عملال ورقأيف   يوجدال املدرسية باملواد يف الكت

 الدرس. هموايف للطلبة أن يصعب ملادة حىتأو تعليل ا بالغمع ال التعزيزدون من املادة 
املدرسية البيان عن املادة ولكن ال يزال تقتصر تدريب مهارة  بالكتوالعكس قد قدمت 

تقن الطالب املدرسية فقط في بالكتالكتابة يف ممارستها، حىت إذا كان الطالب يستخدموا 
 النظرية فقط ولكن ليس ملمارسة.

طبيق املواد دي إىل عدم فعالية عل توباملشكالت اليت ذكرهتا الباحثة يف ماسبق تؤ 
حىت تنمو  فتستمر املشكلة أن ،ةاك إجراءات فورية ملعاجلة املشكلإذا مل يكن هنالتعليمية، 

 .لمجديدة يف التع تكالمش تطَلع
يع أن فالطالب الراسب يف التعلم ال نستط ،تعلماجاح الطالب يف البالنسبة إىل 

املعلم أو  بسبب كان ميكن أن يكونيف التعلم  نذكره كطالب جاهل ولكن رسوب الطلبة 
 مننوع  يف ا من املهم جدا للمعلمني للنظرلذاملادة اليت ال تناسب على قّوة الطالب. 

 .ةبالذكاء للطل
 اردنرجما يتأكدها ك  الناسميتلكه هناك ال يقل عن تسعة أنواع من الذكاء اليت 

-لبصريةوا ،الذكاء الرياضي املنطقيهي اللفظية اللغوية، و  تعددةاملالذكاءات يسمى و 
 ،عي، طبيالشخصي، االجتماعي ،واملوسيقية ،حلسية احلركيةاملكانية، اجلسدية وا

ومن املفهوم أن الذكاء عموما هو القدرة على فهم ومعرفة شيء والقدرة  .الروحية-والوجودية
اختذ و الذكي يفهم املعلومات بسهولة ويفهم املشكلة بسرعة  على الكالم. الشخص

                                                             
 ، )أوجونج فانكاه(.املالحظةالبيانات من حتليل املواد التعليمية، 22
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اخلطوات الالزمة يف حل تلك املشكلة. ويفهم هذا النوع من الذكاء بأنه القدرة الفكرية 
اليت ترتكز على املنطق وحل املشاكل. ولكن الذكاء ال يقتصر ضمن هذا النطاق فحسب، 

 كلو  ولكن ميكن أن ينظر إىل ذكاء الشخص من أبعاد خمتلفة. فالطفل لديه ذكاء خمتلف،
 وميكن 21ه.ع ذكاءا إمكاناته أو أنو قة خمتلفة إلظهار قدراته تعتمد على لديه طري الطفل

  .للطفل أن يكون لديه واحد أو عدة الذكاءات البارزة اليت ال يعتربها املعلم
 يف تعلم. أنشطة التنمية على املتعدد لنجاح تعليم الطالب ضخمةدور الذكاء 

رصة للتعلم على ف ونصلحي األطفال ألنأساس الذكاءات املتعددة توفر أكرب فرصة لنجاح 
توافق مع ليت تل يف الطرق اتحقيق نتائج التعلم األمثَ لحياول األطفال  تنوعا. أكثربطرق 

 23تدرسهم. اليت الذات وخصائص الكائن
  ة السابقةونظرا إىل املشكل فضلالتعليم األمن أجل حتسني جودة التعليم باجتاه 

تطوير بللقيام  لثامنا ملعاجلة املشكلة يف الفصل الحتياطلى ضرورة اختاذ اع ةشعر الباحثفت
قامت الباحثة ف املواد التعليمية اليت ميكن أن تساعد املعلمني يف عملية تعلم اللغة العربية.

 ت املتعددةعلى أساس الذكاءاتعليم مهارة الكتابة لاملواد بالبحث حتت املوضوع " تطوير 
 ".(بغريسيك انكاهبأوجونج  اإلسالمية املتوسطة املنرية مدرسة طلبة بالتطبيق على)

  

                                                             
12 Tadkiroatun Musfiroh, Pengembangan Kecerdasan Majemuk, (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2011), hlm. 1.5 
13Tadkiroatun Musfiroh, Pengembangan Kecerdasan Majemuk, hlm. 1.39 
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 أسئلة البحث .ب
كالت ستقدم الباحثة املش ،خلفية املشكالت السابقة ذكرها ما يكون من نظرًا إىل

 فهي:
ما خصائص املواد التعليمية املطورة على أساس الذكاءات املتعددة يف مدرسة املنرية  .2

 ؟ بغريسيك انكاهبأوجونج املتوسطة اإلسالمية 
ما مدى صالحية املواد التعليمية املطورة على أساس الذكاءات املتعددة يف مدرسة  .1

 بغريسيك؟ انكاهبأوجونج اإلسالمية  املنرية املتوسطة
على  رة الكتابةهاملاملادة التعليمية ما مدى فعالية تعليم اللغة العربية باستخدام  .3

 انكاهبأوجونج اإلسالمية  أساس الذكاءات املتعددة يف مدرسة املنرية املتوسطة
 بغريسيك ؟

 أهداف البحث .ج
 هي: ،يراد احلصول عليها يف هذا البحث األهداف اليت

وصف خصائص املواد التعليمية املطورة على أساس الذكاءات املتعددة يف مدرسة  .2
 بغريسيك. انكاهبأوجونج اإلسالمية  املنرية املتوسطة

املطورة على أساس الذكاءات املتعددة يف معرفة مدى صالحية املواد التعليمية  .1
 بغريسيك. انكاهبأوجونج اإلسالمية  مدرسة املنرية املتوسطة

على  هارة الكتابةملاملادة التعليمية إكتشاف فعالية تعليم اللغة العربية باستخدام  .3
 انكاهبأوجونج اإلسالمية  أساس الذكاءات املتعددة يف مدرسة املنرية املتوسطة

 بغريسيك.
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 مواصفات المنتج .د
 ما يلي:في التعليمية املطورة لموادلج هناك موصفات املنت

 دليل املعلم، يتكون هذا الدليل من ثالثة عناصر، وهي: .2
 بيانات استخدام املواد.  (2)
 الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسيةأهداف الدرس يتكون من عناصرين:  (1)
وهي: تقدمي إجراءات إجراءات تقدمي الدرس يتكون من ثالثة عناصر،  (3)

لم إجراءات تع إجراءات تعلم الرتكيب، و تعلم املفردات والعبارات، و
 الكتابة.

صا للفصل خصو  اإلسالميةاملادة التعليمية: تطور هذه املادة للمدرسة املتوسطة  .1
الثامن. وتتكون هذه املادة من درس ملادة مرحلة واحدة، يعين للمرحلة األوىل 

مياتنا يف يو  ي "الساعة"، و"يومياتنا يف البيت"، و"تتكون من موضوعات فه
 املدرسة".

تطوير هذه املواد التعليمية ملهارة الكتابة اعتمادا على أساس الذكاءات املتعددة  .3
اليت تعّرفت الباحثة يف الفصل الثامن. وبناء على البيانات األوىل من الدراسة 

دام االستبانة الثامن باستخ املبدئية عن تعّرف الذكاءات لدى الطلبة يف الفصل
يف استطالع الذكاءات املتعددة هناك ستة أنواع من الذكاءات املتعددة األغلبية 
لدى الطلبة يف الفصل الثامن. فلذلك أن املواد يف تعليم مهارة الكتابة اليت 
تطوِّرها الباحثة تتضمن على ستة أنواع من الذكاءات املتعددة األغلبية اليت 

اء الذكاء اللغوي، والذكاء املنطقي، والذكاء البصري، والذكباحثة منها تعّرفتها ال
 املوسيقي، والذكاء الشخصي، والذكاء االجتماعي.

املنتج املطور بشكل الكتاب على أساس الذكاءات املتعددة لتعليم مهارة  .0
 الكتابة.
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 فروض البحث .ه
 يقوم هذا البحث على الفروض التايل:

إن املواد التعليمية املطورة على أساس الذكاءات املتعددة تكون فّعالة لرتقية  
توسطة يف مدرسة املنرية امل هارة الكتابةملكفاءة الطالب يف تعليم اللغة العربية 

 بغريسيك. انكاهبأوجونج األسالمية 

 فوائد البحث .و
 الفوائد النظرية .2

هذا البحث ميكن استخدامها كمرجع إلجراء املزيد من البحوث يف تطوير 
 .يف املستوى اآلخر باللغة العربية هارة الكتابةملاملواد التعليمية 

 الفوائد العملية .1
على أساس  العربية يقوم كتاب اللغةيؤدي إىل املنتج يف شكل   بحثال اوهذ

ج تكون مفيدة جلميع األطراف من نتائع أن الذكاءات املتعددة. لذلك، من املتوقِّ 
 هذا البحث.

 فوائد للطالب وغريهم من الباحثني (أ
 قيةمرحلة صناعة املنتج واختبار لرت يف هذا البحث حىت اآلن بلغ فقط 

. لذلك، والسماح ألطراف أخرى مثل الطالب/الباحثني ة الكتابةمهار 
لفة ميكن ت خمتاآلخرين الذين يرغبون يف إجراء دراسات املتابعة مع دراسا

 استخدام هذا املنتج كموضوع البحث.

 فوائد للمعلمني (ب
أساس  على املواد التعليمية بشكل كتاب اللغة العربية إنتاج يوجود

يت ها كأداة للتعليم الوا ستخدمي ني أنالذكاءات املتعددة، ميكن للمعلم
 الطالب. اتميكن أن تساعد املعلمني يف حتسني مهار 
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 فوائد للطالب (ج
 كتابل  يف شك ةيتم إنتاجه من قبل الباحث ذياملنتج اجلديد ال بوجود

املتعددة  الذكاءاتعلى أساس  هارة الكتابةملاملادة التعليمية جديد يتضمن 
 ةميكن أن تشارك يف عملية التعلم وتساعد على حتسني القدرة يف مهار 

 .الكتابة عند الطالب

 حدود البحث .ز
 ة من احلدود وهي:مبجموع حمصوريتم هذا البحث يف إطار 

على  ة اإلنشاءيعين كتاب هارة الكتابةملاملادة التعليمية تطوير احلدود املوضوعية:  .2
 انكاهبأوجونج  املتوسطة املنرية مدرسة)بالتطبيق على  أساس الذكاءات املتعددة
هي الذكاء اللغوي، والذكاء املنطقي،  الذكاءات املتعددةبغريسيك(. باستخدام 

 والذكاء البصري، والذكاء املوسيقي، والذكاء الشخصي، والذكاء االجتماعي.
سة املنرية يف مدر الفصل الثامن احلدود املكانية: قامت الباحثة بالبحث لطالب  .1

 بغريسيك. انكاهبأوجونج املتوسطة 
وفنرب هر أوكتوبر حىت شهر ناحلدود الزمانية: اقتصرت الباحثة هذا البحث من ش .3

 م.1422

 الدراسات السابقة .ح
بناء على هذا البحث هناك بعض الدراسات السابقة اليت تتصل هبذا البحث،  

 كما يلى:
تطوير املادة التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة لرتقية أم حبيبة الزهرة.  .2

طاهر  اجهي حمهارة القراءة للمرحلة املتوسطة )بالتطبيق على مدرسيت كيا
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وأهداف هذا البحث  20م.1420. جتيس ماالنج( 2تومبانج وواحد هاشم 
( وصف كيفية تطوير املادة التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة 2هي: 

ج كياهي حاجي طاهر تومبانلرتقية مهارة القراءة للفصل األول من مدرسيت  
عليمية املطورة على ( وصف مميزات املادة الت1. جتيس ماالنج 2وواحد هاشم 

ياهي كأساس الذكاءات املتعددة لرتقية مهارة القراءة للفصل األول من مدرسيت  
( معرفة فعالية املادة 3. جتيس ماالنج 2حاجي طاهر تومبانج وواحد هاشم 

التعليمية املطورة على أساس الذكاءات املتعددة لرتقية مهارة القراءة لدي الطلبة 
كياهي حاجي طاهر تومبانج وواحد هاشم مدرسيت   مدرسيت للفصل األول من

. جيري هذا البحث باملدخل الكمي والكيفي على منهج جتيس ماالنج 2
( املادة التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة 2البحث والتطوير. ونتائجه 

لرتقية مهارة القراءة، وهذا املادة حيتوي على الكتاب التعليمي، والقرص 
( املواد التعليمية اجلديدة اليت صممتها 1م بالدراسة املدروس. التعليمي مالئ

الباحثة هلا فعالية يف ترقية قدرة الطلبة عند قراءة النص أو احلوار من حيث 
 فهم النص البسيطة.

مرمي فيزة. تطوير املواد التعليمية املوضوعية املشتملة على أساس الذكاءات  .1
اهلدف من  25م.1420اصة الكوثر. املتعددة للفصل األول يف املدرسة اخل

هذا البحث هو حتصيل املواد التعليمية املوضوعية املشتملة على أساس 
الذكاءات املتعددة اليت تطور فعالية ومطابقة وعشاق عملية التعلم يف الفصل 

لى باملدخل الكمي والكيفي ع األول باملدرسة اإلبتدائية. جيري هذا البحث
 نتائج هذا البحث هي:عملية التطوير حتصل على منهج البحث والتطوير. أما

                                                             

أم حبيبة الزهرة، تطوير املادة التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة لرتقية مهارة القراءة للمرحلة املتوسطة )بالتطبيق على 20 
جتيس ماالنج(، رسالة املاجستري على املنهج البحث والتطوير، غري منشورة،  2حاجي طاهر تومبانج وواحد هاشم مدرسيت كياهي 

 (.1420)ماالنج: كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
15 Maryam Faizah, Pengembangan Bahan Ajar Tematik-Integratif Berbasis Multiple 

Intelligences Kelas 1 di SD Plus Al-Kautsar Malang, Tesis, (Malang: Program Magister Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014). 
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ثالث منتجات يعىن الكتاب املدرسي، والدليل للمدرس، والوسائل التعليمية 
اجليدة. ومن نتيجة البحث تظهر أن املواد املطورة هلا فعالية وجيدة وعشاقة 

 رافعة.
خلاص ا عبد الرشيد. تطوير املواد التعليمية لتنمية مهارة الكتابة يف الربنامج .3

لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
اهلدف هذا البحث ملعرفة عمليم تصميم مادة تعليم مهارة الكتابة  22م.1421

لعربية جبامعة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة ا وفهاليتها يف العملية التعليمية يف
دخل بامل هذا البحث احلكومية ماالنج. جيري موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية

الكمي والكيفي على منهج البحث والتطوير. وأما نتائج هذا البحث هي: أن 
عملية إعداد املواد تبدأ بتحديد األهداف مث تعيني املواد مستندا على األسابيع 
واأليام يف نصف الفصل الدراسي األول والثاين، والنتيجة اخلرى فهي دلت 

البحث على أن استخدام مادة تعليم مهارة الكتابة فعالة ليساعد على نتيجة 
 تنمية قدرة الطالبات يف مجيع املؤشرات.

 (0. 0الجدول )

 الدراسات السابقة

 أصالة البحث الممّيز التشابه موضوع البحث النمرة

 تطوير املادة التعليمية 2
على أساس الذكاءات 
املتعددة لرتقية مهارة 

ملعرفة فعالية املادة  -
التعليمية املطورة على 

 لرتقية مهارة القراءة -
بالتطبيق على  -

مدرسيت كياهي 

الرتكيز يف هذا  -
البحث هو لتطوير 
املادة التعليمية على 

                                                             

امعة موالنا مالك إبراهيم م اللغة العربية جبعبد الرشيد، تطوير املواد التعليمية لتنمية مهارة الكتابة يف الربنامج اخلاص لتعلي16 
 ،اإلسالمية احلكومية ماالنج، رسالة املاجستري، )مالنج: كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

1421.) 
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للمرحلة القراءة 
املتوسطة )بالتطبيق 
على مدرسيت كياهي 
حاجي طاهر تومبانج 

 2وواحد هاشم 
 جتيس ماالنج(

أساس الذكاءات 
 املتعددة.

 البحث والتطوير -
 املنتج بشكل الكتاب -

حاجي طاهر تومبانج 
 2وواحد هاشم 
 جتيس ماالنج

أساس الذكاءات 
املتعددة لرتقية مهارة 

القراءة للمرحلة 
 املتوسطة

 تطوير املواد التعليمية 1
املوضوعية املشتملة 
على أساس الذكاءات 
املتعددة للفصل األول 
يف املدرسة اخلاصة 

 الكوثر

نظرية باستخدام  -
 الذكاءات املتعددة

 البحث والتطوير -
ملعرفة فعالية املادة  -

التعليمية املطورة على 
أساس الذكاءات 

 املتعددة.

تطوِّر املواد التعليمية  -
 املوضوعية املشتملة

مكان البحث يف  -
 املدرسة اخلاصة الكوثر

اهلدف من هذا  -
البحث هو حتصيل 
املواد التعليمية 

 املوضوعية املشتملة

يف هذا  الرتكيز -
البحث هو لتحصيل 

املواد التعليمية 
املوضوعية املشتملة 

على أساس 
الذكاءات املتعددة 

اليت تطور فعالية 
ومطابقة وعشاق 
عملية التعلم يف 

الفصل األول 
 باملدرسة اإلبتدائية

 تطوير املواد التعليمية 3
لتنمية مهارة الكتابة 
يف الربنامج اخلاص 
لتعليم اللغة العربية 
جبامعة موالنا مالك 

 البحث والتطوير -
 يطّور املواد التعليمية يف -

 مهارة الكتابة

مكان البحث يف  -
الربنامج اخلاص لتعليم 
اللغة العربية جبامعة 

مالك إبراهيم موالنا 
اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج

الرتكيز يف هذا  -
البحث هو ملعرفة 

عمليم تصميم مادة 
تعليم مهارة الكتابة 
 وفهاليتها يف العملية

نامج الرب  التعليمية يف



14 
 

 
 

إبراهيم اإلسالمية 
 احلكومية ماالنج

إعداد املواد التعليمية  -
ة يف تعليم مهارة الكتاب

بتدربة كتابة النص 
 القصري.

اخلاص لتعليم اللغة 
نا موالالعربية جبامعة 
مالك إبراهيم 

اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج.

قد اختلف هذا البحث والدراسات املذكورة السابقة. تقوم الباحثة ببحثها يف 
والرتكيز يف  ،بغريسيك جاوى الشرقية انكاهفأوجونج  اإلسالمية املتوسطة املنرية املدرسة

ة العربية ملتعددة لتعلُّم اللغهذا البحث هو تطوير املواد التعليمية على أساس الذكاءات ا
خصوصا ملهارة الكتابة، ولوصف خصائص وصالحية املواد التعليمية املطورة على أساس 

سيك. وكذالك بغري انكاهبأوجونج الذكاءات املتعددة يف مدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية 
على  هارة الكتابةملاملادة التعليمية أيضا إلكتشاف فعالية تعليم اللغة العربية باستخدام 

 أساس الذكاءات املتعددة.

 تحديد المصطلحات .ط
استخدمت الباحثة بعض املصطلحات املهمة يف هذا البحث، لتسهيل املفاهم 

 حول املوضوع. شرحت الباحثة تلك املصطلحات فيما يلي:
 ةاملادة التعليمية: املواد التعليمية املطورة على أساس الذكاءات املتعددة وحتصيل عملي .2

تطوير املواد التعليمية اليت جتمع يف الكتاب، ومسِّي بالكتاب التعليمية على أساس 
 الذكاءات املتعليمية.

مهارة الكتابة: تعليم مهارة الكتابة للمرحلة املتوسطة وفقا ملنهج تعليم اللغة العربية  .1
 يف املدرسة املتوسطة. وهي كتابة اإلنشاء املوجه. 1423
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النظرية اليت تستخدمها الباحثة كاألساس إلعداد املواد يف تعليم  الذكاءات املتعددة: .3
مهارة الكتابة بنسبة على إحتياجات الطالب لرتقية قدرهتم يف تعليم مهارة الكتابة. 
يقصد الباحثة يف هذه النظرية يعين تتضمن على الذكاء اللغوي، والذكاء املنطقي، 

 الشخصي، والذكاء االجتماعي. والذكاء البصري، والذكاء املوسيقي، والذكاء
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 التعليمية المبحث االول: المواد

 التعليمية مفهوم المواد .أ

هي وسيلة أو أداة التعليم اليت تشتمل على مادة معينة املواد التعليمية 
يستخدمها املعلم ليوّصل املعلومات إىل الطلبة لتحقيق األحداف التعليمية. ميكن 

 النشاط يف التعليم مزجهة بشكل جيد بوجود املواد التعليمية.
قد تفرقت أراء العلماء يف بيان مفهوم املواد التعليمية، وستقدم الباحثة بعض 
أرائهم بتصنيف بسيط من بعض النواحى، من ناحية املعلم وناحية الطالب وناحية 

 حمتوى التعليم.
من ناحية املعلم، تشري الباحثة إىل ثالثة أراء. أما الرأي األول من فتحى على 
يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ وهو أن املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي 

ميه للطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية أو مهارية أو وجدانية يرغب املعلم يف تقد
 نظراليت تاملواد التعليمية  20أي أهنا هي املضمون الذي يتعلمه الطالب يف علم ما.

رى ضمون يف كل درس أو أي علم وبعبارة أخاملتوى أو يعين احملإليها على نطاق واسع 
إذا يتم تسليم املادة املعلم إىل الطالب ميكن حتقيق  .ال يقتصر على أي علم معني

 عليمية.التأهداف التعلم، ومهارات أو العاطفية مث ميكن تصنيف هذه املواد كمواد 
والرأي الثاين أن املواد التعليمية كما شرحها جميد إهنا كل مادة يستخدمها 

لى األقل على: واحدة عاملعلم ملساعدته يف تنفيذ عملية التعلم والتعليم. وتشمل مادة 
( 0( املعلومات، )3( الكفاية املطلوبة، )1املعلم(، ) /( دليل التعلم )دليل الطالب 2)

                                                             

، )القاهرة: طبيق""من النظرية والتاملرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب فتحى على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، 20 
 82م(، ص. 1443مكتبة وهبة، 
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( 2( دليل العمل الذي يشتمل على بطاقات التدريب واملمارسة، )5التدريبات، )
 شكل معني يف التعليمية مواد شكل من حيد ال يف السابق ماجد إىل وبالنظر 28التقومي.

 منطية،، و كتب شكل يف سواء األشكال من شكل بأي مادة أو أي أن أكد أنه حىت
 تساعد نأ ميكن املواد هذه أن شرط على التعليمية املواد اعتبار ميكن وهكذا نشراتو 

 التعليمية ألهدافا حتديد مت حبيث التعلم عملية يف الرسالة أو املعلومات نقلل املعلمني
 ا.تتحقق

أمحد طعيمة أن املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات  والرأي الثالث من كتاب
 الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت يرجى تزويد الطلبة هبا واالجتتهات والقيم اليت يراد

تنميتها عندهم، أم املهارات احلركية اليت يراد إكساهبا إياه هبدف حتقيق النموا الشامل 
 29املنهج.املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف 

وبذلك أن املواد التعليمية كل ما يستخدمها املعلم لتنفيذ عملية التعليم ويقدمه 
 إىل الطالب لكي حيصلوا على الكفاية اللغوية أو األهداف التعليمية.

 المعايير في اختيار المواد التعليمية .ب

 نإن املواد التعليمية ميكن أن تساعد املعلم يف حتقيق األهداف التعليمية. وإ
املواد التعليمة اجليدة تدّعم التعليم الفعال. ولذلك، من أجل أن يتربّع املواد التعليمية 

 يف التعليم املعني فال بد أن خيتار املواد التعليمية بشكل انتقائية. 
اختيار حمتوى املواد التعليمية يف كتاب طعيمة هناك معايري ال بد من االهتمام 

 14هبا، منها:
 (Validity) معيار الصدق .2

                                                             
18Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 60 

 141(، ص. 2989، )الرباط: إسكو، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 29 
 22، ص. تعليم العربية ...ة، رشدي أمحد طعيم14 
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يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيال وصحيحا علميا، فضال عن 
 متشيه مع األهداف املوضوعية.

 (Significanceمعيار األمهية ) .1

يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذا قيمة يف حياة الطلبة مع تعطية اجلوانب 
ارات العقلية بتنمية املهاملختلفة من جمال املعرفة والقيم واملهارات اليت هتتم 

 وأساليب تنظيم املعرفة أو االجتاهات اإلجابية.

(: يكون احملتوى متماسيا مع اهتمامات Interestمعيار امليول واالهتمامات ) .3
 الطالب.

(: يقون احملتوى قابال للتعلم عندما يراعى Learn Abilityمعيار قابلية للتعلم ) .0
 الفردية بينهم ملبادئ التدرج يف عرضقدرات الطالب، متماشيا مع الفروق 

 املواد التعليمية.

(: سيكون احملتوى جيدا عند ما يشمل أمناطا من Universality) املعيار العاملي .5
التعليم العرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر. وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة 

 له. و احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط الطلبة بالعامل املعاصر من ح

وتلك االهتمامات البد من حتقيقها فىي اختيار املواد التعليمية حيت يكون 
الدارسون منجذبني أثناء عملية التعليم والتعلم، وستزيد رغبتهم يف جمال العلم الذي 

 تعّلموه وسيعتنون به حىت يسهم يف حياهتم.

 طرق اختيار المحتوى .ج

اد نشاط معني. ومن حيث إعدالطريقة هي اخلطوة اليت ميكن للقيام يف أداء 
 املواد التعليمية عدة الطرق اليت ميكن استخدامها الختيار احملتوى اجليد.
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وفيما يلي أكثر األساليب شوعا يف اختيار حمتوى مادة اللغة العربية للناطقني 
 12بلغات أخرى:

املناهج األخرى: ميكن للمعلم أن يسرتشد مبناهج تعليم اللغات الثانية مثل  .2
(. ويف ضوء هذه املنهج foreign( أو كلغة أجنبية )secondليزية كلغة ثانية )اإلاج

يستطيع أن ينتقي احملتوى اللغوي يف منهجه مع األخذ يف اإلعتبار التفاوت 
 بني طبيعة اللغتني )العربية واإلاجليزية( وظروف الربامج.

صني يف ترأي اخلبري: ميكن للمعلم أن يسرتشد بآراء اخلرباء سواء أكانو خم .1
تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى أو كانوا معلمني أو لغويني أو تربويني أو 

 من كان له صلة وثيقة باملدان.

املسح: ويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول خصائص الدراسني وتعّرف  .3
 ما يناسبهم من حمتوى لغوي.

التحليل: ويقصد بذلك حتليل املواقف  اليت حيتاج الطالب فيها لالتصال  .0
بالعربية. كأن ندرس مواقف احلديث الشفوي أو مواقف الكتابة بالعربية أو 
ندرس املوقف الوظيفية املناسب للربامج التخصصية )العربية ألغراض خاصة 

Arabic for special purposes املعلم أو الباحث (. يف مثل هذه الدراسات يقوم
 مبا يشبه بتحليل املهمة أو حتليل العمل.

بالتابع اخلطوات اليت ذكر رشدي أمحد طعيمة يف السابق فالنشاط يف إعداد 
 املواد التعليمية أن يكون تركيزا وميكن أن تنتج املواد التعليمية بشكل املتوقع.

 معايير تنظيم المحتوى  .د

رقية طالب يف حتصُّل على املعرفة وكذلك يف تاملواد كأداة اليت ميكن ملساعدة ال
مهارة الطالب هي أيضا ال تستطيع أن ُتصَنع بسهولة بدون اهتمام بأهداف التعلم 

                                                             

 28-20، ص. تعليم العربية ...رشدي أمحد طعيمة، 12 
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وذلك احتياجات الطالب. ولكن إعداد املواد التعليمية ال بد أن يْتبع معيار تنظيم 
 احملتوى الذي يثبت يف اختيار احملتوى.

 احملتوى ياراخت ،عليه يكون التعلم لنواتج التدريس هيئة عضو حتديد بعد
. مراعاة مع يمهوتنظ والعامة، واملهنية الذهنية واملهارات املعارف يتضمن الذى التعليمي

ومازالت املعايري اليت اقرتحها تايلر لتنظيم احملتوى سائدة بني خرباء إعداد املناهج. 
 11 وتتلخص هذه املعايري يف ثالثة هي:

ويقصد بذلك العالقة الرئيسية بني خربات املنهج حبيث تؤدي  االستمرارية:  .2
 كل خربة إىل إحداث أثر معني عند الطالب تدعمه اخلربة التالية.

التابع: ويقصد بذلك بناء اخلربات فوق بعضها البعض. فال تقدم خربة لغوية  .1
إال يف ضوء ما سبق، مث هتيء هذه اخلربة الطالب بعد ذلك خلربة تالية. أي 

يكون هناك تسلسل يف عرض املهارات. وأن تستفيد كل منها مما سبقها أن 
 تؤدي ملا يلحقها.

التكامل: ويقصد يذلك العالقة األفقية بني اخلربات حيث يكمل كل منها  .3
األخرى. فتدريس النطق والكالم ال ينفصل عن تدريس مهارات االستماع. 

ة تدريس بقية فروع اللغوال ينفصل هذان عن تدريس القراءة، إخل. كما أن 
العربية ميكن أن يراعى فيه مبدأ التكامل بأن ختدم اخلربات يف كل فرع 

 زميالهتا يف الفرع اآلخر.

عليمية املذكورة لتطوير املواد الت الباحثولذلك كل من املعايري الثالثة ستهتم هبا 
 كامل.تحىت تكون الكتاب صاحلا يتضمن على احملتوى االستمرارية والتابع، وال

 
 

                                                             

 29، ص. تعليم العربية ...رشدي أمحد طعيمة، 11 
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 أسس إعداد المواد التعليمية .ه

ملؤلفة قوم هبا اتيقصد بأسس إعداد الكتاب هنا، جمموعة من املعلومات اليت 
إلعداد كتاهبا قبل إخراجه يف شكله النهائي، وطرحه لالستخدام يف فصول تعليم اللغة. 

ملّتِصف مبناسبة بني الكي تستجيب املواد التعليمية املطورة ملعايري املواد التعليمية اجليدة 
 املواد املطورة مع أحوال الطلبة، الثقافية واجتماعيتهم، ونفسيتهم، ولغويتهم وتربويتهم.
والوضع االمثل يف تأليف كتب تعليم مهارة الكتابة لغري الناطقني هبا يفرتض 
إجراء عدد من الدراسات قبل تأليف أي كتاب، فضال عن توفر عدد من األدوات 

لنصوص اليت يعتمد عليها تأليف الكتاب سواء أكانت حبوثا أجراها أم والقوائم وا
 13أدوات وقوائم أعدها أم نصوصا رجع إليها أم جتريبا قام به.

ورأى ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل أنه يلزم عند إعداد املواد 
 10التعليمية لتعليم مهارة الكتابة أن تراعي فيها األسس اآلتية:

 سس الثقافية واالجتماعيةاأل .0

لتعلم اللغة العربية ال بد لكل شخص أن يفهم ثقافة اجتماعيتها حىت يكون 
مفهومة جيدة. وكذلك أيضا يف تطوير املواد التعليمية على أساس الثقافية االجتماعية 
يساعد املدرس الذي يستخدم الكتاب على هذا األساس لرتقية فهم الطالب يف تعلم 

 ة.اللغة العربي
عند إعداد كتاب لتعليم مهارة الكتابة لألجانب فينبغى أن يكون له طابع 

 15اجتماعي وثقايف إسالمي، يعين أنه خيدم لغتنا وثقافتنا ذلك من خالل مراعاة اآلتية:
أوال: أن يكون حمتواه عربيا إسالميا، وذلك بأن تقدم املوضوعات اليت تتناول هذا 

 وبصورة مبسطة تعني الدارس على فهم حقيقة اجلانب بصورة حقيقية غري مشوهة،
                                                             

خلاص، ، مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف الربنامج ادراسات يف املنهج وتأصيلهاحسن عبد الرمحن احلسن، 23 
 05-00ه(، ص. 2010المي. )د.ن، مؤسسات الوقف اإلس

رياض: دار الغاىل، ، )الأسس إعداد الكتاب التعليمية لغري ناطقني بغريهاناصر عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل، 10 
 10-12م(، ص. 2992

 10-12ص. أسس إعداد الكتاب التعليمية، ناصر عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل، 15 
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الثقافة اإلسالمية. ثانيا: أن يتضمن احملتوى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة املادية 
واملعنوية يصورة تتناسب وأغراض الدراسني األجانب. ثالثا: ضرورة االهتمام بالرتاث 

علماء. رابعا: العلم والالعريب وخصائصه اليت على رأسها الطابع اإلنساين ورفع مكانه 
انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات وما تناسب مع الدارسني واهتمامهم من تعلم 
اللغة والثقافة. خامسا: التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل املعنوي، ومن البسيط 

 يفإىل املركب ومن اجلزء إىل الكل. سادسا: االهتمام بالثقافة اإلسالمية وتوظيفها 
تصحيح املفاهيم اخلاطئة عند الدارسني األجانب إن وجدت وتعديل االجتاهات 

ذا السلبية حنوها. سابعا: مراعاة التغيريات الثقافة واالجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا، وه
يطلب أن يكون املنهج مرنا حبيث ميكن تكيف املوضوعات مع التغيريات اليت حتدث 

ا، امنا: تقدمي صورة من عموميات الثقافة العربية وخصوصياهتداخل اجملتمع اإلسالمي. ث
أي ال يشتمل الكتاب على نوع واحد من الثقافة. تاسعا: أن للدارسني أغراضا من 
تعلم اللغة والثقافة، ولكن من أصحاب اللغة أيضا أغراضا من تعليم لغتهم ونشر 

ويد الدارسني م. عاشرا: تز ثقافتهم، لذا فاحلرص يف املواد على حتقيق جانبني أمر منه
باالجتاهات اإلسالمية واالجتاهات العلمية املناسبة. حادي عشر: احرتام الثقافات 
األخرى، وعدم إصدار أحكام ضدها. ثاين عشر: مراعاة تقدمي اجلانب الثقايف يف 
الكتاب املدرسي مبا يتناسب مع عمر الدارس ومستواه الفكرى والثقايف. ثالث عشر: 

لدارسني على عملية التطبيع االجتماعي، تلك اليت يتم فيها تكيف األفراد مساعدة ا
 مع ثقافتنا.

 األسس النفسية .6

أن الطالب جزء مهم يف عملية التعلم. ألنه استهداف حتقيق أحداف التعلم. 
ولذلك إهتمام على أحوال الطال أشد تعيني يف اجاح التعلم. وتطوير املواد بإهتمام 

 ترقية دافعهم ألن املواد مناسبة على أحواهلم واحتياجاهتم. نفسية الطلبة يكون
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 12وهناك شروط نفسية اليت جيب مراعاهتا عند إعداد الكتاب املدرسي، وهي:
(أن تناسب املواد اخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم 2

ميول واهتمامات وأغراض ( أن تراعي املواد الفروق بني 1للصغار وما يقدم للكبار. 
( أن حتدد مكانة كل مهارة من مهارات اللغة يف املواد 3الدارسني من تعلم اللغة. 

( أن حتدد بوضوح مستويات 0املقدمة، وما ينبغي أن يعطي لكل منها من هذه املواد. 
األداء املطلوبة يف كل مهارة من مهارات اللغة ومراعاة ذلك يف املراحل املختلفة من 

( أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب وتدرج مراحل نضج 5واد. امل
( أن تلتفت املواد إىل املهارات 2الدارسني، حبيث ال تقدم املهارة إال يف وقتها املناسب. 

بشكل تفصيلي: أوال:املهارات اليت تتصل باجلانب الصويت، ثانيا: مهارات تعرف 
: مهارات ا: مهارات تعرف اجلملة وحتليلها وتركبها، رابعاالكلمة وحتليلها وتركبها، ثالث

( أن حتقق املواد املطالب األساسية للدارسني من تعلم 0الفهم العام والفهم التفصيلي. 
( أن تكون مشوقة جامعة بني الفكاهة واحلكاية والنادرة وكل ما من شأنه أن 8اللغة. 

فردية بني الداريسن يف القدرات عن ( أن تراعي الفروق ال9حيقق االستماع للدارس. 
( أن تراعى املواد استعدادا الدارسني للتعلم، وأن 24طريق التنوع يف مستوى املواد. 

( أن حتقق 22تلجأ إىل وسائل متعددة لتنشيط هذا االستعداد وهتيئة الدارس للتعلم. 
ال باللغة تصاملواد للدارس نوعا من االشباع، أي متكن بشكل شريع من إمتام عملية اال

( أن تراعى املادة إثارة رغبة الدارسني واستعداداهتم لتعرف اللغة 21مساعا وحديثا. 
وزيادة معلوماهتم وإشباع حب استطالعهم حنو ثقافتها وذلك عن طريق األنشطة 

( أن يستند إعداد املواد وتنظيمها إىل ما انتهت إليه نظريات التعلم 23واملمارسات. 
( أن تصاغ املواد وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف تدريس 20. من حقائق ومفاهيم

( أن هتيء املادة دائما للدارس حل املشكلة حياول التغلب عليها عن 25اللغات. 
 طريق تعلم اللغة وممارستها.

                                                             

-حتليله-الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إعدادهحممود كامل ناقة ورشدي أمحد طعيمة، 26 
 39-38ه(، ص. 2043م/2983، )جامعة أم القرى: مكتبة املكرمة، تقوميه
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هذه الشروط املذكورة ترى الباحثة مهمة للتطبيق، ولذا الكتاب املطور اجليد 
 كتاب وهذا من معرفة األساس النفسي.البد أن يهتم بسلوك مستخدم ال

 األسس اللغوية والتربوية .3

األسس اللغوية يف إعداد املواد أو يف تطوير املواد هي عنصر الذي يعترب إىل 
اللغة اليت يعلمها إىل الطالب وتتكون من األصوات، واملفردات، والرتاكيب وكذلك 

ون والقراءة والكتابة، حىت تكأيضا مهارات اللغوية يعين مهارة اإلستماع، والكالم، 
املواد اليت يقدمها مناسبة على األهداف احملدد. وأما األسس الرتبوية يف تطوير املواد 
التعليمية فيها األحوال املرتبطة مع النظرية الرتبوية. ومن املقصود هذان األساسان عرفت 

غيان أن تتمّشني ا ينبالباحثة أن هذين األساسني مهمتان يف تطوير املواد التعليمية. ومه
 معا يف تطوير املواد التعليمية ألهنما مرابطتان يف وظيفتهما.

وتناول اللغة املقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية تقدم على املستوى اللغوي 
واملستوى الرتبوي، فمثال عند تقدمي الرتاكيب العربية يلزم معرفة أي نوع من اجلمل 

ة ة؟ وهل تبدأ بالبسيطة أم املركب؟ اإلجابة عن هذه األسئليقدم؟ هل االمسية أم املفعلي
من الصعب تناوهلا لغويا مبعزل عن اجلانب الرتبوي، ومن مث رأينا أن هذين األساسني 
)اللغوي والرتبوي( يعدان أساسا واحدا وإن كان لكل منهما وظيفته ولكن من الصعب 

ض كأساس واحد، وإن كان بع  الفصل بينهما نظرا لتداخلهما، ولذا فضلنا تقدميهما
الباحثني فصل بينهما، ولكن لكل باحث وجهة نظره عند تقدميه للموضوع وفلسفته 

 10اخلاصة اليت مييل إليها.
ويقول رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل ناقط، األسس اللغوية اليت ينبغي أن 

 18لناطقني هبا هي:اتراعي عند وضع املواد التعليمية االساسية لتعليم مهارة الكتابة لغري 
( أن تعتمد املواد على اللغة 1( أن تعتمد املواد مهارة الكتابة الفصحى لغة هلا. 2

( أن يلتزم يف املعلومات 3اإلساسية ممثلة األساسية يف قائمة مفرادات شائعة معتمدة. 
                                                             

 35ص. أسس إعداد الكتاب التعليمية، ناصر عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل، 27 
 39-38 ، ص. الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىل ناقة ورشدي أمحد طعيمة، حممود كام18
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تراعى ( أن 0اللغوية املقدمة باملفاهيم واحلقائق اليت أثبتتها الدراسات اللغوية احلديثة. 
( أن 5الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية )مجع الضمائر مثال(. 

تكون اللغة املقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست مصطنعة، أي تقدم اللغة صحيحة يف 
( أن 0( أن تبىن املواد على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها. 2بنائها وتراكيبها. 

( أن تعاجل املواد ومنذ البداية 8لغة الوسيطة كلما أمكن ذلك, تتجنب املواد استخدام ال
( أن تعاجل املواد اهلجاء 9اجلانب الصويت من خالل الكلمات واجلمل ذات املعىن. 

( أن تبدأ 22( أن تعتين بالرمز والصوت لكل حرف. 24وحتليل الكلمة وتركيبها. 
( 23عناية بالنرب والتنغيم. ( أن تظهر ال21املواد بالكلمات واجلمل ليس باحلروف. 

( أن تعتمد املواد على الركيب الشائعة 20أن تعاليج ظاهرة االشتقاق بعناية. 
( أن تتجنب املواد القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام. 25االستعمال. 

( أن تأخذ الكلمات الوظيفية 20( أن يربز الرتاكيب املقصود ويتم التدريب عليه. 22
( أن يستعان 29( أن هتتم بعالمات الرتقية من أجل إظهار التنغيم, 28ماما كبريا. اهت

( أن تلتفت إىل املشكالت 14يف إعداد املادة املتاب بنتائج الدراسات اللغوية التقابلية 
 اللغوية اليت تربزها الدراسات والبحوث(.

عليمية جبيد. لتوهبذ األسس يف ما سبق يستطيعوا أن يفيدوا على إعداد املواد ا
باستخدام هذا األسس ميكن أن يكون مادة أو كتابا جيدا ألن اللغة اجليدة تسهل 
على اتصال املعلومات إىل القراء. إذا كانت لغة املواد جيدة وصحيحة وتناسب مع 

 األسس السابقة فيكون مادة جيدة.

 الشروط في إعداد المواد التعليمية .و

 ّدم للطالب ليست مسألة بسيطة، ولو إعدادهاإعداد املواد التعليمية اليت تق
ليست شيء عسري. ألن املواد التعليمية البد أن تناسب مع الشروط اليت تصنع على 

 حكومة ويستجيب على احتياجات الطالب عندم استخدامها. 
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الكتب  تكون حىت عدة شروطيف كتابة الكتب املدرسية املطلوبة وعليه يعين 
 19:هاشروطر معلومات سليمة، يف حني توف أناملؤلف ميكن  باليت ترت
 :وهي مبحتويات، املتعلقة بالشروط يهتم أن جيب .2

ب جيب أن حيتوي على ما ال يقل عن احلد األدىن من املواد اليت اكتال (أ
 .لم املتعلمنيجيب أن ت

 .لقدرة على حتقيقه أهداف الرتبوية الوطنية ووفقابصلة متّ  (ب

 .وفقا املعرفة والكفاءة الكاتب (ج

 .التكيف مع تطور العلم والتكنولوجيا (د

 .وفقا ملستوى وأهداف املعرفة والتكنولوجيا (ه

 .احملتوى واملواد يف اشارة اىل تطوير املفاهيم واملبادئ والنظريات (و

 .األدبب تتعلقتوي على مضمون سياسي واألشياء اليت ال حي (ز

 العرض: بشروط يهتم أن .1

 .االنتظام وفقا لرتتيب كل فصل (أ

 .حمتويات الكتاب سياقيةجيب أن تكون  (ب

 .اهتمام وانتباه القارئ احملددة سلفا ترفع (ج

 ه.تعلمعلى القراءة و حتفيز  (د

 .الوجداين والنفسيو اشارة اىل املعريف،  (ه

 ه.عرضيف استخدام لغة علمية ورمسية  (و

 :لغةب املتعلقة للشروط االمتثال .3

 .اخلري واحلق اللغةباستخدام  (أ

 .املعرفة وتطوير القراء املستهدفةاستخدام اجلمل اليت تتناسب مع  (ب

 القراء. متسهل فهاليت استخدام املصطلحات واملفردات واملؤشرات والرموز  (ج

                                                             
29  Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Panduan Membuat Bahan Ajar Buku Teks Pelajaran 

Sesuai dengan Kurikulum 2013, (Surabaya: Kata Pena, 2014), hlm. 69-71 
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 األصلّي.رتمجة الكلمات استخدام   (د

 :االمتثال ألحكام املتعلقة الرسم التوضيحي .0

 متصلة بالفكرة واملبادئ املعروضة. (أ

 .الفقرات بني اإلدارات، وبنيو ال تستخدم استمرارية بني اجلمل،  (ب

 جزء مدمج من املواد التعليمية. (ج

 توضيح هذه املادة.األساسية اليت تساعد على  األشياءواضح، وهي  (د

فال ينكر أن يف إعداد املواد التعليمية قد امتلكت األحكام أو احلاالت املهمة 
لرتبوية اليهتم بصانع املواد التعليمية، خبصوص عن احملتوى الذي قد يناسب مع أهداف 

لعرض اواحلاالت اآلخرة اليت شرحتها الباحثة فيما سبق، وكذلك من جمال  الوطنية
الذي يوافق على ابتكار إعداد املواد التعليمية لكي جيّر إهتمام الطالب وتكييف املواد 

مهم  عند الطالب. واللغة يف إعداد املواد التعليمية وجه الوجداين والنفسيو املعريف، مع 
  املواد املطور واللغة اتصال الذي ميكن أن يسلم املعلومات إىل القراء.إلن لديها تأثري يف

إذا كانت لغة املواد جيدا وصحيحا فتكون املعلومات سهال لفهمها القراء. واجلانب 
األخري الذي ال بد أن يهتمه صانع املواد فهو يف جمال املثل الذي ال بد أن يتصل 

 بالفكرة واملبادئ املعروضة.

 كتابةالمهارة لثاني: تعليم المبحث ا
 مفهوم الكتابة .أ

 كتابةال أشكال من شكل إىل لشخص يفكر ما فكرة لنقل نشاط هي الكتابة
 .تلك الكتابة يقرأون الذين الناس قبل من تفسريها ميكن اليت

يتخطى مفهوم الكتابة حدود رسم احلروف وإجادة اخلط، فهو "عملية تبدأ 
الهتا، بالطريقة اليت تيسر على القارئ  ترمجتعا إىل مدلو برسم احلروف وكتابة الكلمات 

 وتكوين اجلمل والعبارات بطريقة متكن الكاتب من التعبري عن نفسه".
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عملية ترتيب للرموز اخلطية، وفق نظام معني، ووضعها يف  –إذن  –فالكتابة 
 مجل وفقرات، مع اإلملام مبا اصطلح عليه من تقاليد الكتابة.

ن اخلط واإلمالء والتعبري ألهنا األداة الرمزية املستعملة للتعبري عالكتابة يشمل 
األفكار بالكتابة. فإذا نظرنا إليها من حيث هيي جمرد جتويد خطى فهي خط. وإذا 
نظرنا إليها من حيث هي جمرد رسم امالئى فهي امالء. وإذا نظرنا إليها من حيث هي 

 34تعبري أسلويب عن أفكار الكاتب فهي تعبري.
إن الكتابة هي الرمز الذي استطاع االنسان به أن يضع أمام اآلخرين، فكره 
وتفكريه، عقله وروحه، اجتاهاته وآراءه، احساساته ووجدانه، عواطفه وانفعاالته، وذلك 

 32ليفيد منها غريه من الناس.
بوجود الكتابة عند الناس فيستطيع عليهم أن يعرّبوا شعورهم ،وتفكريهم 

الورقة. وذلك الرمز البد أن يفهم ما هو مقصوده ألن ذلك الرمز  بشكل الرمز على
 هو الرسالة اليت تصل إىل اآلخرين.

الكتابة فوائد كثرية، فضال على أهنا وسيلة للتفاهم والتخاطب بني الناس، فإهنا 
  بواسطتها تدوين العلوم وتنتشر الثقافة، ونتنقل من جيل إىل جيل. للكتابة العربية شأن

ذا هي عريقة عراقة اللغة العربية. متتد يف التاريخ إىل مدى مخسة عشر قرنا من كبري، إ
الزمان على األقل. وتتسع يف األرض لتشمل العاملني العريب واإلسالمى على تباين 
األناس واأللوان وتباعد األوطان. وقد ظلت الكتابة العربية وفية حلروفها املوروثة فلم 

نها ألبستها من ثياب الزينة والزخرف بفضل أصحاب تغري فيها حرفا واحدا. ولك

                                                             

 110(، ص. 2983، )القاهرة: دار املعارف، التوجيه يف تدريس اللغة العربيةلسمان، حممود على ا34 
م(، 2903القلم،  ، )كويت: دارتدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائية أسسه وتطبيقاتهحممد صالح الدين علي جماور، 32 

 098-090ص. 
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اخلطاطة املوهوبني. حىت مل تعد أداة تعبري فحسب، بل أصبحت مظهر ابداع فىن، 
 31وامتاع مجال.

 الباحثة أن الكتابة هي الرموز الذي استطاع تومن املفهوم السابقة اصتخلص
ىت تكن وين التعبري حاالنسان به أن يضع أمام اآلخرين وتبدأ برسم احلروف إىل تك

 تلك الكتابة يقرأون الذين الناس قبل من تفسريهال

 مفهوم مهارة الكتابة .ب

الكتابة وسيلة اليت يستخدمها اإلنسان ليوصل الرسالة إىل اآلخبني بشرط أن 
الرسالة مفهومة. والكتابة األحسن ال يقل على مفهومة مقصدها. ولذك أن اإلنسان 

بة أسسها، وقواعدها حىت يكون كتابته جيدة ومفهومة ال بد أن يتقن مهارة الكتا
 مقصدها.

مهاراة الكتابة إحدا مهارات اللغة الكلية: االستماع والكالم والقراءة، وبعد 
هذه املهارة حديثة نسبيا إذا قورنت مبهاريت االستماع والكالم. ألن الكتابة اخرتاع 

حلضارة ة جديدة يف تقدمي ابشري ظهر يف عصور الحقة، وشكل اخرتاع الكتابة مرحل
اإلنسانية، وال شك أن هناك لغات كثرية انتشرت مث اندثرت قبل أن يتوصل العقل 
البشري إىل طريقة تسجيل رموزها على أوراق الربدي أو األحجار أو الورق، لكي 

أن تتابع ما حدث يف املاضي السحثق. لقد أدت الكلمة تستطيع األجيال الالحقة 
أساسيا يف حفظ الرتاث البشري كما سهلت الطباعة تبادل األفكار املكتوبة دورا 

 33واألراء بني الناس يف أحناء العامل كافة متخطية حواجز الزمان وامكان.

                                                             

 112-115، ص. التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود على السمان، 32 
الدار العاملية للنشر  )اجليزة: ،الوسائل –األساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق عمر الصديق عبد اهلل، 33 
 222م(، ص. 1448والتوزيع، 
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 اإلدارية ةالكتاب على العاملني تدريب هى الكتابة مهارة أن أفاندي فؤاد وقال
 التفكري يرتطو  يطلب وهذا ،واإلمالئية اهلجائية األخطاء وجتنب الدقيقة املوضوعية

 السابق التعريف من30.الكتابة يف األسلوب وترقية اللغوية معلومات حصيلة وزيادة
 ،القراءةو  االستماع خبالف ،اإلنساىن العقل وحصيلة النتيجة هى الكتابة أن يظهر

 . العقل تثقيف أدوات من وأداة املعرفة نوافذ من نافذة إهنما وحيث
 لقراءةا إذاكانت: "قالوا حيث اوريل نقله كما ،وأخرون يونس املعىن هذا ويؤكد

 نتائج لىع اإلنسان هبا يقف الىت التثقيف أدوات أهم من وأداة ،املعرفة نوافذ إحدى
 ما أعظم إهنا بل ،اإلنساىن العقل مفخرة الواقع ىف تعترب الكتابة  فإن ،البشري الفكر
 تارخيه بدأ ةالكتاب اخرتع حني اإلنسان أن األنثروبولوجى علماء ذكر وقد. العقل أنتجه

 تفصله ممن ،وغريه دالفر  بني االتصال وسائل من وسيلة تعترب أيضا فالكتابة". احلقيقى
إذن فالكتابة نشاطة حركية و نشاطة فكرية و مها  35.واملكانية الزمانية املسافات عنهم

ة احلركية مث ار مهارتني : امله معًا تكونان املهارة الكلية للكتابة الىت تنقسم بدورها إىل
 املهارة الفكرية. 

كرية ىف كتابة ة الفهنا جيدر بنا اإلرشارة إىل أمرمهم تفرق به بني مفهوم املهار و 
املهارة الفكرية ىف كتابة اللغة األجنبية و مدلول هذه املهارة و املستوى الذى اللغة األم و 

بق األمر يتطلب منا أن نعود إىل ما سميكن الوصول إليه ىف اللغة الثانية. ولعل هذا 
ابة للتعبري عن التفكري. فمن خالل الكته من أن الكتابة وسيلة لالتصال و أن قررنا

لناضج. فالكتابة التفكري اري الغامض و يستطيع الفرد أن يصل إىل التمييز بني التفك
ن خترج من أتسجل فكره و جتتهد لتعرب عن خمتلف املشاعر واملفاهيم والصور الىت تريد 

أفكاره،  على تسلسل  عقله مستخدًما ىف ذلك الكلمات مسطرة على الورق, ومسيطراً 
                                                             

34Ahmad Mahfud Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Al-Misykat, 

2009), hlm. 170. 

 .20ص  م(، 1424عوعني مالكى فريس،  :ماالنجتعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة، ) ,حبرالدينأوريل 35 



31 
 

 
 

هبدف حتقيق عملية اتصال، بواسطتها ميكن جعل الفكرة الواحدة ملكاً لشخصني أو 
ظائف الكتاىب )التعبري و اإلنشاء( حيقق وظيفتني من و   أكثر، و يعىن هذا أن التعبري

ري تصال، و الثانية هى التفكري، ومن هنا وجب أن يتجه تعليم التعباللغة األوىل هى اال
اآلن االجتاه اجتاه االتصال وهو ما نطلق عليه (2) الكتاىب ىف اللغة األم إجتاهني مها:

اجتاه تفكري و يطلق عليه اآلن االجتاه األدىب و االبداعى ىف (و 1، )الوظيفى ىف الكتابة
 32.الكتابة

ة أن مهارة الكابة هي قدرة شخص على تعبري نتائج فيمكن أن تلخص الباحث
 أفكاره من ذهنه أن يكون املعلومات املكتوبات بشكل الرموز املنظم ويكون هلا معىن.

 أهداف تعليم الكتابة .ج

 يف واصلالت من الطالب متكني إىل يهدف الكتابة م مهاراتيتعل ،عام بشكل
. وتقدم الباحثة حلياةا يف احلقيقية لالحتياجات بالنسبة وخاصة العربية، باللغة الكتابة

 30يف كتابه  كما يلي : طعيمة أمحد رشديأهداف تعليم الكتابة عند 
متكينه من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمها يف الفصل واسرتجاعها عند احلاجة  .2

 إليها.

هتيئة الطالب لتعليم املهارات اللغوية األخرى. إن الكتابة نشاط لغوي مركب  .1
إذ يستلزم القدرة على متييز األصوات عند مساعها ونطقها وقرائتها. وذلك قبل 
الشروع يف كتابتها. وال شك أن التدريب على الكتابة من شأنه تدعيم املهارات 

 األخرى.

                                                             
أم  اململكة العربية السعودية: حقوق الطبع وإعادته حمفوظة جلامعةتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، ) حممد كامل الناقة، 32

 .130(،  ص. 2985القرى، 
قرى: معهد ، )جامعة أم الاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 30 

 591اللغة العربية، دون السنة(، ص. 
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إن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خالله الوقوف على مدى تقدم  .3
 ا ميكن قياس هذه املهارات.الطالب يف تعلم املهارات األخرى. فمن خالهل

فإن التدريب على الكتابة من شأنه أن يزّود الطالب مبهارات وظيفية حيتاجها  .0
 .بعد ذلك يف حياته

 38 وأما أهداف تعليم الكتابة عند عمر الصديق يف كتابه  كما يلي:
 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا ومستوفيا. .2

 استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب.  .1

 ترمجة أفكاره يف فقرات مستعمال املفرادات والرتاكيب األساسية. .3

 سرعة الكتابة وسالمتها معربا عن نفسه بتيسر. .0

األهداف اليت ذكرهتا الباحثة فيما سبق أهداف تعليم الكتابة يف املرحلة 
 تدريس يف تنفيذها يتم سابقة البد أنال املذكورة األهداف هذه من والغرضاملتوسطة. 

 وسطة.وخصوصا يف املرحلة املت الكتابة تعلم يف النجاح لتحقيق الكتابة مهارات

 عليم اإلنشاءت .د
يف تعليم اللغة العربية هناك أربع مهارات اليت ال بد على الطالب إلتقاهنا. 

 ال بد إجراءات اليتواحدة منها يعين مهارة الكتابة. ويف تعليم مهارة  الكتابة هناك 
ينفذها املدرس فهي: كتابة احلروف، النسخ، اإلمالء، مث اإلنشاء. أن اإلنشاء هو 
مقياس على اجاح تعليم اللغة العربية بعد إتقان مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة 

وّرط فقط، ولكنه ي القراءة. أن اإلنشاء ليس أنشطة كتابة مركبة من الكلمات واجلمل
 كار لنظام خاص.األف

                                                             
 220، ص. الوسائل –األساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق عمر الصديق عبد اهلل، 38
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 املعاين، تأليف نف هو واللغويني األدباء وعند والبناء، التشييد يعين لغة اإلنشاء
 الكتايب التعبري وينيالرتب بعض ويسميه احلال، ملقتضى وفقاً  عنها والتعبري وتنسيقها،

 مر على حتول لفنا هذا. الكاتب شعور عن تعبرياً  كونه اللفظي التعبري عن له متييزاً 
 أهنم -ادةكالع – الغربيون ويدعي. اإلنشاء علم يسمى بذاته مستقل علم إىل الزمن
 نم أول كاْنت عمانويل الفيلسوف وأن الفنون، من النوع هذا إىل انتبه من أول

 صاحبة اريخت يف حبثوا ولو. امليالدي عشر السابع القرن يف اإلنشاء مراحل اكتشف
 عمَّانويلهم من مأقد كانوا واملسلمني العرب أن لوجدوا ومنتسبيها( العربية اللغة) اجلاللة

 39.والقلم يفالس بأرباب يُعرفون كانوا العرب أن ذلكم ومراحله، اإلنشاء تعليم يف ذاك
أما اإلنشاء عند أجيف فهو فئة من الكتابة يف شكل من أشكال التعبري عن 

ملؤلفني على رؤى وخربة ااألفكار والرسائل واملشاعر وهكذا يف لغة مكتوبة حبيث بدأت 
 04ما يبدو.

ويقسم أجيف اإلنشاء على فئتني النتني يعين اإلنشاء املوجه واإلنشاء احلر. 
اإلنشاء املوجه هو إعداد اجلمل أو الفقرة البسيطة بتوجيه معني بشكل التوجيهات 
واألمثلة اجلمل وهكذا. ونوع من هذا اإلنشاء يسمى أيضا باإلنشاء املقصور ألن 

 ال لذلكو ء الطالب حيدد على مقاييس الذين يدفعوهنا على صانع اإلختبار. إنشا
: التغيري . أساليب تطوير اإلنشاء املوجه فهيحبرية متفكريه لتطوير الطالب من يطلب

حنو التغيري على أحد من العناصر من اجلمل، تبديل اجلملة من املبين املعلوم إىل املبين 
احلر هو إعداد اجلمل أو الفقرة بدون التوجيه واألثلة  اجملهول وهكذا. وأما اإلنشاء

وهكذا. يف هذه العملية تعطي احلرية على الطالب لُيفِصح أفكارهم عن األشياء. 

                                                             
  alroeya.ae/2015/05/27/247524/العرب-عند-اإلنشاء-، الرؤية، تعليماإلنشاء عند العربتعليم أمحد السموي، 39

40 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet ke-1, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 164 
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وأساليب التدريبات يف اإلنشاء احلر فيما يلي: التلخيص والقصص واإليضاح واإلنشاء 
 02احلر.

عربية اليت دام اللغة الكتابة على جوهر القراءة باستخإعادة  التلخيص يعين  -
 أتقنها الطالب.

 القصص يعين حتديث حمتويات الصورة اليت يراها من أشكال العمل اليومي. -

 معينة، تحاال يف الطلبة به القيام ميكن الذي العمل شرحاإليضاح يعين  -
 .الصفية النشاطات يف املثال سبيل على

 .عرفها الطالب واإلنشاء احلر يعين الكتابة عن املسألة احملددة اليت -

أن اإلنشاء نوع من تعليم الكتابة األخري بعد ما يتقن تعليم اخلط. وهذه 
املرحلة يعين املرحلة األعلى واملهم يف تعليم اللغة العربية وخصوصا يف تعليم مهارة 
الكتابة. باتقان هذه املرحلة فيستطيع الطالب أن يتصلوا باستخدام شعورهم أو 

 املكتوبة.أفكارهم بشكل الكتابة 

 المدرسة المتوسطة في العربية اللغة تعليم منهج: الثالث المبحث
أن منهج تعليم اللغة العربية الذي يستخدمها يف املدرسة اإلبتدائية واملدرسة 
املتوسطة واملدرسة العالية ميكن متساويا ولكن يف أهدافه متفرقة وكذلك حمتوياته وتركيز 

 تعلمه يف مهارات اللغة. 
 وتعزيز القدرات اءوبن وتطوير دليل إىل يهدفها اليت الدراسية املادة هي العربية اللغة

 االستيعابية قدرةوال. إنتاجية أو استيعابية سواء حد على العربية اللغة جتاه إجيايب موقف
 لىع القدرة هي اإلنتاجية القدرة و. القراءة وفهم اآلخرين كالم فهم على القدرة هي

 اإلجيابية واملواقف العربية اللغة مهارات. كتابيا أو شفويا إما اتصال كأداة اللغة استخدام

                                                             
41Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 164-165 
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 القرآن مهاو  اإلسالم، تعاليم من مصدر فهم على املساعدة يف جدا مهمة هي العربية للغة
 اإلسالمية درسةامل يف العربية اللغة لذلك،. باإلسالم املتعلقة العربية والكتب واحلديث،
 منها تكامليا علمهاي اليت اللغوية مهارات أربع فيها اللغوية أساسية كفاية حتقيق الستعداد

 01.الكتابة ومهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة االستماع مهارة
 واللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية أو يف املستوى املتوسط تركزها إىل أربع

كاملستوى   الكتابة ومهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة االستماع مهارة منهامهارات 
االستمرار من املستوى املبتدئ. فتشرح الباحثة عن منهج تعليم اللغة العربية يف املدرسة 

 03املتوسطة اإلسالمية تفصيال ما يلي.
 
 (0. 6الجدول )

منهج اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية في الفصل الثامن على 
 المستوى األول

 الكفاءة األساسية الرئيسية ةلكفاءا
االدراك على أمهية الصدق واإلعتماد على  2.2 احرتام والتخيل على تعليم الدين اإلسالمية .2

على نعمة اهلل لإلتصال مع بيئة النفس 
 اإلجتماعي وبيئة املدرسة.

االعتقاد على الدافع الدخلي كنعمة اهلل  2.1
 للتطوُّر كفاءة اللغة العربية.

                                                             
42Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, hlm. 37 
43Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, hlm. 107 
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األمانة كنعمة اهلل  العمل على سلوك 2.3
ليمارس اللغة العربية كلغة االتصال العاملي 

 ووسيلة لبحث خزانة اإلسالم.
سلوك الصدق،  احرتام والتخيل على .1

والنظام، واملسؤلية، والعناية )الّتساُمح، 
العمل اجلماعي(، واملهذَّب، واإلعتماد على 
النفس يف التعامل بصورة مؤثر مع بيئة 

 يف متناول السلوك. اإلجتماعي والعامل

الدل على سلوك الصدق واإلعتماد على  1.2
النفس يف اإلتصال مع بيئة اإلجتماعي 

 حول البيت  واملدرسة.
الدل على سلوك الدافع الداخلي للتطوُّر   1.1

 كفاءة اللغة العربية.

الدل على سلوك املسؤولية ليمارس اللغة  1.3
العربية كلغة االتصال العاملي ووسيلة لبحث 

 اإلسالم.خزانة 
الفهم والتطبيق على املعرفة )احلقيقي،  .3

املفاهيمي، اإلجرائي( عمال بشعور الُفضويل 
ملرتبطة اعن املعرفة، التكنولوجي، فّن الثقافة 

 .الظواهر واألحداث املرئيةب

ة صوت الكلمة، والعبارة، ومجل على تعينيال 3.2
 :اللغة العربية املرتبطة باملوضوع

 يف يومياتنا الددرسة؛ يف يومياتنا "الساعة؛ 
 البيت" 

 شفهيا أم حتريريا.
الفهم على املنطق من صوت احلرف،  3.1

والكلمة، والعبارة، ومجلة اللغة العربية 
 املرتبطة باملوضوع:

الساعة؛ يومياتنا يف الددرسة؛ يومياتنا يف  "
 ".البيت
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اكتشاف املعىن أو الفكرة من الكلمة،  3.3
طة تبوالعبارة، ومجلة اللغة العربية املر 

 باملوضوع:

الساعة؛ يومياتنا يف الددرسة؛ يومياتنا يف  "
 "البيت

التجهيز والعرض واإلعتبار على وجه حمسوس  .0
)االستخدام واحللُّ والربط والتعديل 
والتصنيع(، وعلى وجه جمّرد )الكتابة والقراءة 
والّرْسم والتعداد واإلنشاء( وفقا للتعلم يف 

 ر.وجه أو النظاملدرسة واملصدر اآلخر يف كل 

 العرض على التعبري البسيط عن املوضوع: 0.2
الساعة؛ يومياتنا يف الددرسة؛ يومياتنا يف "

 " باعتبار على تركيب الّنص وعنصرالبيت
 .اللغوّي بشكل صحيح

أن يدل على النموذج البسيط ليعربِّ ويسأل  0.1
 ويستجيب للموضوع:

الساعة؛ يومياتنا يف الددرسة؛ يومياتنا يف "
ر باعتبار على تركيب الّنص وعنص "البيت

 .اللغوّي بشكل صحيح

العرض على املعلومات شفهيا وبسيطا عن  0.3
 املوضوع: 

الساعة؛ يومياتنا يف الددرسة؛ يومياتنا يف "
 ."البيت

 التعبري على املعلومات كتابيا عن املوضوع: 0.0

الساعة؛ يومياتنا يف الددرسة؛ يومياتنا يف "
 ِدّقة.ة ببرتاكيب اللغة البسيط "البيت

 الرتتيب على النّص البسيط عن املوضوع: 0.5
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الساعة؛ يومياتنا يف الددرسة؛ يومياتنا يف "
ر باعتبار على تركيب الّنص وعنص "البيت

 .اللغوّي بشكل صحيح
 اجلملة ية؛االمس اجلملة الساعة؛ عن أسئلة الرتكيب

 اجلملة ؛املفعول به فرد؛امل والفاعل الفعلية
 .اجلمع أنواع

الرئيسية اليت تذكر هبا يف السابقة تتكون من أربع كفاءات ولكن  الكفاءةأن 
يعين  0خصوصا يف تعليم مهارة الكتابة الكفاءة الرئيسية املرتبط هبا هي الكفاءة الرئيسية 

التجهيز والعرض واإلعتبار على وجه حمسوس )االستخدام واحللُّ والربط والتعديل 
 كتابة والقراءة والّرْسم والتعداد واإلنشاء( وفقا للتعلم يفوالتصنيع(، وعلى وجه جمّرد )ال

املدرسة واملصدر اآلخر يف كل وجه أو النظر.وكذلك الكفاءة األساسية يف الكفاءة الرئيسية 
تتكون من مخس كفاءات ولكن الكفاءة األساسية اليت تتضمن أهداف تعيلم مهارة  0

فقط. ولذلك ليسبك  5. 0األساسية  والكفاءة 0. 0الكتابة هي الكفاءة األساسية 
د أن يراجع يف الكفاءة فال ب 1423كتابة على أساس املنهج أهداف تعليم مهارة ال

مياتنا يف الساعة؛ يو تعين التعبري على املعلومات كتابيا عن املوضوع:" 0. 0األساسية 
تعين  5. 0ساسية والكفاءة األ" برتاكيب اللغة البسيطة بِدّقة، الددرسة؛ يومياتنا يف البيت

" ا يف البيتالساعة؛ يومياتنا يف الددرسة؛ يومياتنالرتتيب على النّص البسيط عن املوضوع:"
 باعتبار على تركيب الّنص وعنصر اللغوّي بشكل صحيح.
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 الذكاءات المتعددة نظرية: الرابع المبحث

 تعريف نظرية الذكاءات المتعددة .أ

اءات أنواع الذكاءات ولكنه ميتلك بضع الذكعلى األقّل كل طالب ميتلك مثانية 
الغالب فقط من الذكاءات املتعددة. وال يوجد الطالب الذي يذكر بطالب جاهل، 

 ألن كل طالب ذكي مناسب  بأنواع الذكاءات أو اإلمكانات اليت ميتلكها.
هو مصطلح يصعب حتديده ويؤدي إىل خالف بني العلماء. باملعىن  الذكاء
القدرة على ئة، و طبيق املعرفة يف تالعب البيالقدرة العقلية العامة للتعلم وتاملعروف، أنه 
 00التفكري اجملرد.
هي ، فميكن أيضا أن ينظر إليها من جمموعة متنوعة من النهج الذكاءاتأن 

 ،النفسي التكهُّن ةلنظرياملنهج  ،احليوية العصبية نظريةاملنهج ل التعلم، لنظرية املنهج
 ختتلف ماك الذكاء وينظر النفسي، التكهن لمنهجل وفقا .ويالتنمنظرية ل نهجاملو 

 ألفريد ويقول .كاءالذ  الختبارات وفقا وتصنيفه تقديره ميكن ذكاءال. فرد لكل النفسي
 عناصر، ثةثال من تتكون اليت القدرة هي الذكاءات أن الذكاءات قياس من زعيم بينيه
 كرالف اجتاه تغيري على القدرة (1) اإلجراءات، أو األفكار توجيه على القدرة (2) وهي

 ذايت انتقادات أو أنفسهم وإجراءات فكاراأل انتقاد على القدرة (3) جراءات،اإل أو
(utocritisma.)45  الفردية ةالتنمي مستوى أن حبيث وظيفية شيء هو الذكاء له، ووفقا 

 أم يكفي امب ذكي هو الطفل كان إذا .معينة معايري أساس على وتقييم مالحظة ميكن
 اجتاه تغيري لىع وقدرته التصرف على وقدرته الطريقةيف  مبالحظة تقييمه ميكن ال،

                                                             
44 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Baebasis Kecerdasan Jamak 

(Multiple Intelligences) Mengidentifikasi dan Mengembangkan Multitalenta Anak., hlm. 9 
45 Tadkiroatun Musfiroh, Pengembangan Kecerdasan Majemuk, (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2011), hlm. 1.3 
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 ثالثة يف لذكاءا يصنفالرتبوي  النفس علم يف خبري هو ثورندايك، يل إدوارد. إجراءات
 02:وهي أشكال القدرات ،

 حنو لىع والرموز األفكار باستخدام" التحرك" على القدرة: التجريد قدرة .2
 فعال؛

 يكانيكيةامل األدوات باستخدام" التحرك" على والقدرة امليكانيكية، القدرة .1
 ؛احلركة احلواس النشاط يتطلب الذي النشاط قدرةو 

 جلديدةا األوضاع مع والتكيف التوجيه على والقدرة االجتماعية، القدرة .3
 .وفعالة سريعة بطريقة

 بذلك .ميكن ال رمبا أو مرتبطة، تكون أن ميكن الثالثة، القدرة لثورندايك، وفقا
 ولكن االجتماعية، اجملاالت يف ضعيف ولكنه يدة،اجل التجريد لديه شخص هناك
 نفس يف واالجتماعية امليكانيكية،و  التجريد، اجليدة يف عمل األشخاص أيضا هناك

 .الوقت
 يوجد ال أن الناس غاردنر هوارد يدعى هارفارد جامعة من الرتبية خبري يقول

 دنرغار  عارض كما .غري ذكي-ذكي نموذج يعارض نظرية االنقسامال هذا. ذكي ليس
 إىل فقط يشري ما وهو ،(Intelligence Quotient) الذكاء حيث من" ذكي" مفهوم
 00.واملكانية واللغوي، ،الرياضي-املنطقي وهي ،اتالذكاء من أنواع ثالثة

ال مث توسعت بعد ذلك إىل جم ،كانت الذكاءات املتعددة يف جمال علم النفسو 
علوم والتكنولوجيا، مع تطور ال  املهين يف الشركات الكبرية.ملالتعليم، بل وإضافة إىل العا

وضعت هوارد جاردنر نظرية تسمى نظرية الذكاءات املتعددة  اليت مت عرضها رمسيا يف 
. وهذه النظرية هي دراسة جديدة يف خزينة التعليم وتعترب أول النظرية اليت 2983عام 

                                                             
46Tadkiroatun Musfiroh, Pengembangan Kecerdasan Majemuk, hlm. 1.4 
47 Tadkiroatun Musfiroh, Pengembangan Kecerdasan Majemuk, hlm. 1.4 
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 مبصطلح كان املعروف  ،تعرتف بتنوع الذكاء البشري الذي خيتلف عن وجهات النظر
الذي يعتمد فقط على ثالثة املخابرات )االستخبارات اللفظية  ، (IQ) الذكاء الفكري

 08الرياضية(.-واللغوية واملنطقية
 الطفلأن  يرى املتعددة الذكاءات نظرية التعليم، على وانعكاساهتا للمعلمني

 حيث التعلم، يف ات أو اإلختالفاتتباينال هناك أن يرى املعلموننوعه.  من فريد كفرد
 .والتقييم التصور يف عواقبتلحقون ال اتاالختالف كل

 اليت رةالقد بأهنا تعريفها ميكن املتعددة، الذكاءات لنماذج وفقا ،الذكاءات
 09:وهي رئيسية، عناصر ثالثةلديها 

 ؛اليومية احلياة واقع يف حتدث اليت املشكالت حل على القدرة .2
 ؛حللها واجه جديدة مشاكل توليد على القدرة .1
القدرة على ابتكار شيء أو تقدمي خدمة اليت تؤدي إىل اجلوائز يف ثقافة  .3

 شخص ما.
 ريقةط ملديه اإلنسان من الرغم على ،اإلنسان كل ميتلكها القدرات هذه كل

 قدرهتم. الظهار خمتلفة
أو إمكانية   Ability: "قدرة أنهب( الذكاء Gardner, 1983جاردنر )أما عند 

Potential   يئة ثقافية املعلومات، اليت ميكن تنشيطها يف ب ملعاجلةبيولوجية نفسية كامنة
حلل املشكالت أو إجياد نتاجات هلا قيمة يف ثقافة ما"، وهذا التعريف يوحي بأن 
الذكاء عبارة عن إمكانيات أو قدرات عصبية يتم تنشيطها أو ال يتم تنشيطها، وذلك 

                                                             
48 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Baebasis Kecerdasan Jamak 

(Multiple Intelligences) Mengidentifikasi dan Mengembangkan Multitalenta Anak, (Jakarta: 

Kencana, 2013), dalam kata pengantar 
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ت الشخصية الفرص املتاحة يف تلك الثقافة، والقرارايتوقف على قيم ثقافة معينة، وعلى 
 54اليت يتخذها أفراد األسر ومعلمو املدارس.

( مفهوم الذكاء يف النقاط Gardner, 1993, 1983ورد يف ) كماوحدد "جاردنر"  
 52 األساسية التالية:

 القدرة على حل املشكالت ملواجهة احلياة الواقعية. -
 للمشكالتالقدرة على توليد حلول جديدة  -
 القدرة على إنتاج أو إبداع شيء ما يكون له قيمة داخل ثقافة معينة. -

 لىع لنوعي،با الذكاءات التنمية خرباءهذه  شاهدورأي آخر من بياجيد، 
ينسب بياجيد  ،الثالثة اجلوانب هذه لتوضيح. والوظيفة والبنية احملتوى جوانب أساس

(، periodisasi perkembangan biologis) البيولوجية التنميةالذكاءات إىل دوريات 
 املرحلة قبل ملا(، sensori motorik)احلركية احلسيةيشمل على 

 konkret(، بشكل ملموس من الناحية العملية )praoperasional)العملية

operasional ،)التشغيلية جمردة و (abstrak operasional.)51 
الذكاءات املتعددة يف التعليم، جاردنر اثنني من املزايا الضروري من ذكر 

 53فهي:
العطاء على الفرصة لتخطيط برنامج التعليمية لنا حىت جيعل الطالب  .2

 محاسة يف التعلم. 

                                                             

)عمان: دار  ،الذكاءات املتعددة وصعوبات التعلم برنامج تعليمي لتعليم مهارات القراءة والكتابةنظرية صباح العنيزات، 54 
 19م(، ص. 1449الفكر، 

 19،  ص. نظرية الذكاءات املتعددة وصعوبات التعلم صباح العنيزات، 52 
52Tadkiroatun Musfiroh, Pengembangan Kecerdasan Majemuk, hlm. 1.4. 
53 Sibel Gurbuzoglu Yalmanci dan Ali Ibrahim Can Gozum,”The Effects of Multiple 

Intelligence Theory Based Teaching on Students Achievement and Retention of Knowledge 

(Example of The Enzymes Subject),” Ijonte, 4 (July, 2013, hlm. 2 
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يسمح لنا للوصول إىل الطالب األكثر الذين حياولون أن يدرسوا  .1
التخصصات املختلفة والنظرية. التعلم يتحقق بكل سهولة بشرط أن 

 استخدام جمال الذكاءات املتعددة.تدّرب الطالب على 
أما عند سوسانتو هناك فوائد اليت يكتسبها املعلم عند ما ينفذ الذكاءات 

 50املتعددة يف عملية التعلم وخصوصا يف تعلم اللغة العربية كما يلي:
ميكن أن يستخدم املعلم اإلطار من الذكاءات املتعددة يف عملية التعلم  .2

التصوير وإنشاء األغاين واإلستماع على على نطاق واسع، نشاطه كمثل 
املوسقي واملشاهدة على االظهار. والطالب الذين لديهم ضعف األداء 
يف عملية التعلم باستخدام األمناط التقليدية )الرتكيز إىل اللغة واملنطقي(، 

 إذا كان هذ النشاط يقدمه املعلم فيطلع محاستهم للتعلم.
 د فرصة على الطالب للتعلم مناسباباستخدام الذكاءات املتعددة نستع .1

 لإلحتياجات والرغبات وموهباهتم.
سريفع دور الوالدين لينصو يف عملية التعلم والتعليم. ألن كل أنشطة  .3

 الطالب يف عملية التعلم يتضمن على أعضاء اجملتمع.
سيقدر الطالب أن يعرضوا ويشاطروا عن فضيلتهم. البناء على فضيلتهم  .0

 ليكون الطالب "مميزا".سيدفع على الدوافع 
عندم "تعّلم للفهم"، ينال الطالب خربة التعلم الوضعي ويرفع قدرةهم  .5

 ليطلب احللول يف حل مشكالهتم.
هي سوسانتو مبا سبق يف رأيه فالفوائد يف استخدام الذكاءات املتعددة عند 

أحسن جدا عندما هذه النظرية يستطيع أن يطبقها املعلم يف التعليم وخصوصا يف 
ر تعليم اللغة العربية يف املدرسة. باستخدام هذه النظرية حُيّرق دوافع الطالب للتعلم ويوف
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الطالب ليعلموا وفقا لرغبة، موهوبتهم ويرفع قدرة الطالب يف جمال الذي حيبونه وكذلك 
 يف عطاء على أثر إجيايب يف جو من التعلم املرح وال تقيد الطالب يف التعلم.

 قليةالع على تشتمل اليت الذكاءات بعض هي ملتعددةا الذكاءات أن لذلك
 .ملعرفةا وتطبيق للتعلم كأساس تستخدم اليت والروحية واالجتماعية، والبدنية

 نظرية الذكاءات المتعددةمعايير  .ب
وعلى الرغم من أن نظرية جاردنر ليست أول منوذج يشري إىل أن الذكاء البشري 

ارتكازها على مدى واسع من العلوم واملصادر   متعدد إال أن ما يعزز هذه النظرية هو
كاألنثروبولوجيا، وعلم النفس املعريف، وعلم النفس التطوري، والقياس لنفسي، 

اليت تتناول السرية الذاتية لألفراد، والطب البشري   Case study ودراسات احلالة
وضع (، ومنها Amstrong, 1999والبيطري، وعلم وظائف األعضاء وعلم األعصاب )

جاردنر دة معايري حيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند دراسة أي قدرة مقرتحة العتبارها 
ذكاء ضمن الذكاءات املتعددة وليس مهارات أو مواهب، وهذه املعايري مشتقة من 

 55العلوم السابقة، وهي:
 Biologically Based Criteriaاملعايري املشتقة من العلوم البيولوجية  .2

 : عزالة أو استقاللية القدرة يف حالة التلف الدماغياملعايري األول
 املعايري الثاين: وجود تاريخ تطويري ومنائي للذكاء

 املعايري املشتقة من التحليل املنطقي: .1
املعايري الثالث: وجود جمموعه من العمليات واإلجراءات واملعاجلات اليت 

 الذكاء: النهائية هلذايشتمل عليها الذكاء واليت تؤدي بالنهاية إىل الصورة 
 املعايري الرابع: القدرة على التعبري عن الذكاء بصورة رمزية
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 املعايري املشتقة من علم النفس التطوري .3
املعايري اخلامس: وجود تاريخ منائي لكل ذكاء إىل جانب جمموعة من األداءات 

 املتخصصة والعامة:
كاألفراد الذين أطلق املعايري السادس: وجود عدد من احلاالت غري العادية  

( واألفراد املعاقني )خاصة Idiot Savantعليهم مصطلح العلماء احلمقي )
 عقليا( ولكنهم موهوبون ومبدعون، واألفراد املوهوبون ذوي صعوبات التعلم.

 املعايري املشتقة من األحباث السيكولوجية التقليدية .0
 املعايري السابع: الدعم من املهمات النفسية التجريبية

 املعايري الثامن: الدعم من النتائج القياس النفسي للقدرات العقلية

 أنواع الذكاءات المتعددة .ج
يتحدث هوارد غاردنر عن جمموعة من الذكاءات املتعددة اليت تتأثر مبا هو 

األسرة، )وراثي فطري يولد مع اإلنسان من جهة، و مبا هو مكتسب من البيئة والوسط 
 Multiple(. الذكاءات املتعددة يسمى باإلاجليزية والرتبية، واجملتمعوالشارع، واملدرسة، 

Intelligences  هي جمموع من املهارات وموهيبات لدي الطالب حلّل املشكالت يف
الذكاء الرياضي ( 1)اللفظية اللغوية، ( 2التعلم. ووجد جاردنر مثان ذكاءات فهي )

( 2) ،املوسيقية( 5) ،حلسية احلركيةوا اجلسدية( 0)املكانية، -والبصرية( 3) ،املنطقي
 Walter) ماكنزي والرت، مث أضاف طبيعي( و 8)، ( االجتماعي0الشخصي، )

McKenzie( )9 52.املتعدد الذكاء من واحدة باعتباره الروحية-الوجودية(الذكاء 
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فيما يلي وصف هلذه الذكاءات كما أوردها العديد من العلماء مثل ارمسرتونج و 
(Amstrong ،)( وتشفبمانChapman( وجاردنر ،)Gardner.)50 

 (Linguistic/verbal Intelligenceفظي: )لال/الذكاء اللغوي .0
 يف أو كتابيا )كما /هو القدرة على استخدام الكلمات بكفاءة شفهيا و

رواية احلكايات واخلطابة وكتابة الشعر والتمثيل والصحافة والتأليف(، وهذا الذكاء 
يتضمن قدرة الفرد على معاجلة اللغوي وترتيب الكلمات وفهم معاين الكلمات، 
وإيقاعها وتصريفها، كذلك االستخدام العملي للغة وذلك هبدف البالغة أو البيان 

كر )استخدام اللغة لتذكر معلومات معينة( أو )إلقناع اآلخرين(، أو هبدف التذ 
التوضيح )إليصال معلومة معينة(، واملنطقة الدماغية املسؤولة عن هذا الذكاء هي 

 الفص الصدغي األيسر، والفص األمامي.
( 2إن املتعلمني  الذين  يتفوقون يف هذا الذكاء يتصفون مبا يلي: )

هم ذاكرة جيدة بالنسبة لألمساء لدي( 1) يستمعون بالقراءة يف أوقات الفراغ.
( ينسجون 0) حيبون الكتاب.( 3) واألماكن والتواريخ والتفاصيل غري املهمة.

( حيبون، ويقرؤون 5احلكايات الطويلة، وحيكون النكات والقصص مبهارة. )
القصائد اليت ال معىن هلا والكلمات أو اجلمل الصعبة النطق وعادة يفهمون 

 الكلمات بسهولة وبشكل صحيح. 
 ارمسرتونجاللغوي عند الطفل كما أوردها  /أما مؤشرات الذكاء اللفظي

( حيب القراءة، 1كلمات بسهولة سواء شفهيا أو كتابيا. )يتهجى ال( 2فهي: )
( يستمتع بأشكال اللغة الصوتية مثل السجع 3ويفهم ويتذكر يسهولة ما يقرأ. )

 واجلناس.
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( يتذكر احلقائق 0حيب كتابة القصص واألناشيد، ويرويها بشكل جيد. ) -
 ( متحدث لبق.5يسرعة. )

( 2ي: )ائمة على هذا الذكاء فهأما بالنسبة لالسرتاتيجيات التعليمية الق
( السرد 0( القراءة واملطالعة، )3( النسخ والكتابة والتأليف، )1لرتديد والتكرار، )

( األلغاز tape recording( ،)2( التسجيل الصويت)Story telling( ،)5القصصي )
( والعصف الذهين 8( كلمات وخطب للطالب، )0اللغوي والعاب الكلمات، )

(Brainstorming) 
 (Logical/Mathematical Intelligenceالرياضي: )/الذكاء المنطقي .6

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

 فئات، التجميع يفواالفرتادية )السبب والنتيجة(، ويشمل العمليات التالية: 
والتصنيف، واالستدالل، والتعميم، واختبار الفروض، واملعاجلة احلسابية، وفهم 
الرموز العددية اليت تتطلبها أعمال احملاسبة واإلحصاء وتصميم برامج احلاسوب، 

 ويرتبط هذا الذكاء بالفص اجلداري األمين والفص األمامي األيسر.
( 2الذكاء يتمتعون بالقدرة على: ) واملتعلمون الذين يتفوقون يف هذا

( العمل من خالل 1التعرف إىل األمناط اجملردة وإدراك العالقات واالرتباطات، )
( جيرون مسائل حسابية كبرية ومعقدة بسرعة كبرية يف 3األعداد وحل الرموز، )

( جيرون 5( يستنتجون احلقائق العلمية بشكل منطقي واضح، )0عقوهلم، )
( يستخدمون الكمبيوتر 2لون من إعادهتم حني ال يفهموهنا، )التجرتب وال مي

( ميارسون األلعاب 8( يقضون وقتهم يف حل االحجيات، )0مبهارة، )
 اإلسرتاتيجية وحيققون اجاحا هبا مثل لعبة الشطرنج.
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( يطرح أسألة كثرية عن كيفية 2ومن مؤشرات هذا الذكاء عند الطفل: )
( يبدو متقدما عن أقرانه يف مراحل بياجيه 1(، )عمل األشياء مثل )ملاذا( و)كيف

( جيري 0( يبدو ناجحا يف الرياضيات، ويستمتع هبا، )3لتطور القدرات العقلية، )
( يستمتع باأللعاب اإلسرتاتيجية 5عمليات حسابية يف عقله بسهولة وسرعة، )

يف ( حيب تصن0( يستمتع بالتجارب العلمية، )2واأللعاب املنطقية والعقلية، )
( يعطي 9( حيب استكشاف التسلسل املنطقي لألشياء واألمور، )8األشياء، )

 أسبابا منطقية وواضحة حلدوث األشياء.
( 2( هي: )Carsonواسرتاتيجيات هذا الذكاء كما ذكرها كارسون )

( التصنيف 0( الغاز املنطقية والعاب، )3( الرباهني العلمية، )1املسائل الرياضية، )
 التكميم واحلسابات. (5ضمن فئات، )

 (Spatial/Visual Intelligenceالمكاني: )/الذكاء البصري .3
هو القدرة على التخيل وإدراك العامل البصري بدقة، والتعرف على 
االجتاهات أو األماكن، وإبراز التفاصيل، وإدراك اجملال وتكوين صور ذهنية له،  
كذلك القدرة على تصور املكان النسيب لألشياء يف الفراغ، ويتجلى بشكل خاص 

جني، املعماريني واملاللدى ذوي القدرات الفنية مثل الرسامني ومهنسي الديكور و 
حيث يظهر يف قدرهتم على عمل اجملسمات واملخططات والرسومات وتصميم 
الصفحات وتنسيق األلوان والديكور والتصميم الداخلي لألماكن والتفكري بواسطة 
الصور اجملسمات بدال من الكلمات واجلمل والرسم والتلوين والرسم بدون وعي 

( 1( يتخيلون أثناء القراءة، )2ء األفراد مبا يلي: )والتعبري باخلرائط، ويتصف هؤال
( يتحدثون عن صور بصرية واضحة هلم 3يشاركون ويندجمون يف األنشطة الفنية، )

(يقرؤون اخلرائط واجلداول واألشكال البيانية بسهولة، 0عند تفكريهم بشيء ما، )
دة ( يستمتعون مبشاه2( يرمسون صورا صحيحة لألشخاص أو األشياء، )5)



49 
 

 
 

( يستمتعون بأحجيات الصور أو 0األفالم والشرائح والصور الفوتوغرافية، )
  ( يستغرقون كثريا يف أحالم اليقظة.8املتهات ويتقنون حلها، )

( يظهر 2وتظهر مؤشرات هذا الذكاء لدي الطفل يف السمات التالية: )
( 3 ذهنه، )( يكّون صورا واضحة لألشياء يف1استمتاعا كبريا يف الرسم والتلوين، )
( 5( جيد لعب األلعاب واأللغاز اليصرية، )0مستواه جيدا يف مادة اجلغرافية، )

( لديه قوة مالحظة  2حيب دراسة اخلرائط والروم التبانية، وحيب النظر يف الصور، )
كبرية لألشياء املوجودة يف عامله البصري، مثل )أمساء احملالت التجارية، أمساء 

( يستطيع حتديد مواقع األشياء، ويعرف 0علنية...(، )الشوارع، اللوحات اإل
 االجتاهات.

( الرسوم التوضيحية، والصور، 2أما اسرتاتيجيات هذا الذكاء فهي: )
( التصوير الفوتوغرايف، 0( األنشطة الفنية، )3( األلغاز البصرية، )1واخلرائط، )

 ( خربات التعرف على الصور.5)
 (Musical Intelligenceالذكاء الموسيقي: ) .4

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

 كذلك الفهم احلدسي الكلي والتحليلي للموسيقي.
يلي: ( مبا Amstrongويتصف هؤالء األفراد كما ورد يف أمسرتونج )

( 3( حيبون وجود خلفية موسيقية أثناء الدراسة، )1(يتذكرون األحلان بسهولة، )2)
 ( يدندنون وينقرون إيقاعات موسيقية.0جيمعون االسطوانات واألشرطة، )

( يتذكر 1( يعزف على اآلالت املوسيقية، )2ومؤشرات هذا الذكاء هي: )
ع أن حيدد فيما إذا كان ( يستطي3حلن األغنيات، ويغين األغنية مع اللحن، )

( يعترب االستماع إىل املوسيقى من األمور املمتعة واهلامة له، 0اللحن نشازاً، )
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( دائما يغين ويدندن بشكل 5ويعطي أسبابا منطقية الستمتاعه بلحن دون آخر، )
تلقائي، ولديه حساسية للحن، فعندما يسمع اللحن يبدأ باحلركة والتمايل أو 

 يستطيع تأليف احلن بسيطة.(2التصفيق معه، )
أما االسرتاتيجيات التعليمية القائمة على هذا الذكاء كما ذكرها كاًل من 

( األلعاب 1( األغاين واألناشيد، )2( فهي: )Hubbard & Newellهابرد ونيويل )
 ( ابتكار احلن جديدة للمفاهيم والكلمات5( استخدام املوسيقى، )3املوسيقية، )

 (Bodily/Kinesthetic Intelligenceركي: )اح /الذكاء الجسمي .5
هو قدرة الفرد على استخدام جسمه بطرق بارعة وكثرية التنوع يف حل 
املشكالت واإلنتاج، وذلك ألغراض تعبريية وألغراض موجهة هلدف ما، وهو 

 يتضمن مهارات جسميه مثله: التازر والتوازن والقوه واملرونة والسرعة.
 يتمتعون هبذه القدرة يتفوقون يف األنشطة البدنية، ويفإن األفراد الذين 

التنسيق بني املرئي واحلركي، وعندهم ميول للحركة وملس األشياء، ويتميز هبذه 
القدرة اجلسمية احلركية املمثلون والرياضيون واجلراحون واملوسيقيون والراقصون 

لنقل األفكار  ( يستخدمون لغة اجلسد2واملخرتعون، الذين يتصفون مبا يلي: )
( يتقنون األلعاب الرياضية واهلوايات الرتفيهية اليت تتطلب مهارة 1واالنفعاالت، )
( 0( يتحركون ويهتزون أو يتململون أثناء جلوسهم يف املقاعد، )3وجهداً بدنيا، )

( يظهرون مهارة 5يتذكرون املعلومات بسهولة عند إعطائهم تلميحات حركية، )
 النحت واخلياطة. يف احلرف اليدوية مثل

( يشرتك يف األلعاب 2احلركي متشل: ) /ومؤشرات الذكاء اجلسمي
( يستخدم األوضاع 1الرياضية، ويقضي أوقات فراغه يف لعب األلعاب اجلسدية، )

( 3اجلسدية وتعبريات الوجه واحلركات اجلسدية للتعبري أو لتوصيل فكرة معينة، )
( ليده القدرة 0جيمع املعلومات من األشخاص عن طريق ملسهم والتحرك بينهم، )
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( يتجرك بسهولة يف احمليط أو الفراغ الذي حوله، 5لتوازن وتنظيم حركته، )على ا
( يظهر كفاءة يف املهارات اليت تتطلب تناسق العضالت الدقيقة لديه مثل: 2)

( يستطيع حتديد خصائص الشيء 8( يركز وجييد األعمال اليدوية، )0اخلياطة، )
 من خالل ملسه

تخدام لغة اجلسم واالستجابات اس( 2واسرتاتيجيات هذا الذكاء هي: )
( أنشطة الرتبية الرياضية، 0( مفاهية حركية، )3( التمثيل، )1، )اجلسدية

رفض  Terman( علما بأن تريمان 0( املسرح الصفي، )2(استخدام امللموزات، )5)
اعتبار مّن يكونون ماهرين يف تناول األدوات أو مّن يلعبون كرة القدم مبهارة كمن 

 لى حل املعادالت الرياضية.يكون قادرا ع
 (Interpersonal Intelligenceالتفاعلي: ) /الذكاء االجتماعي .2

يتضمن هذا الذكا النظر إىل خارج الذات حنو سلوك اآلخرين ومشاعرهم 
ودوافهم وهو القدرة على إدراك احلاالت املزاجية الآخرين والتمييز نواياهم، 

احلساسية لتعبريات الوجه والصوت ودوافعهم ومشاعرهم، ويتضمن كذلك 
 واإلحياءات واملؤشرات املختلفة اليت تؤثر يف العالقات االجتماعية.

ويفيد هذا الذكاء صاحبه يف فهم األخرين، وحتديد رغباهتم ومشاعرهم 
وحوافزهم ونواياهم، كما أن لصاحبه القدرة على العمل بفاعلية مع اآلخرين، إن 

رة الذكاء جيدون ُمتَعتهم يف العمل اجلامعي، وهلم القد املتعلبني الذين لديهم هذا
على لعب دور القيادة والتنظيم والتواصل والوساطة واملفاوضات، ويتجّسد هذا 
الذكاء لدى املدرسني واألطباء والتجار واملستشارين والسياسيني والزعماء الدينيني، 

( يتفاعلون اجتماعيا 1) ( لديهم العديد من األصدقاء،2الذين يتصفون بــــــــ: )
( يشاركون يف األنشطة 0(يقرأون نوايا األفراد ودوافعهم، )3بدرجة كبرية، )

 (يظهرون الكثري من التعاطف والتفهم لآلخرين.5واألعمال اجلماعية، )
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(يقضي أوقاته يف عمل عالقات 2ومن مؤشرات هذا الذكاء هي: )
اعر اآلخرين وأمزجتهم (يستطيع بدقة حتديد مش1اجتماعية مع اآلخرين، )

(ينظم أنشطة اآلخرين بفاعلية سواء باملدرسة أو بني اجلريان، 3واالستجابة هلا، )
(حيب االنضمام إىل 5(يستطيع إصالح اخلالفات اليت حتدث بني أقرانه، )0)

(يفضل األلعاب واألنشطة اجلامعية، 2التجمعات مثل النوادي واجلمعيات، )
(ينصح 8األمور اليت تتطلب اختاذ قرار معني، )(حيي اخذ دور القائد يف 0)

 األطفال يف املشاكل اليت يوجهوهنا، ويعلم أقرانه.

(الربامج 1(جلسات العصف الذهين، )2واسرتاتيجيات هذا الذكاء هي: )
(مشاركة األقران، 0(النوادي املدرسية، )3التفاعلية والتفاعل بني األفراد، )

 (األلعاب اجلماعي.5)
 (Intrapersonal Intelligenceالذاتي: ) /صيالذكاء الشخ .7

هو معرفة الذات والقدرة على التصرف املتوائم مع هذه املعرفة، ويتضمن 
أن يكّون الشخص صورة دقيقه عن نفسه )جوانب القوه والضعف جليه( كذلك 
الوعي باحلاالت املزاجية والنوايا والدوافع والرغبات والقدرة على الضبط الذايت 

االحرتام الذايت؛ مبعين أن يتوصل الفرد إىل حالة من التوازن مابني املشاعر والفهم و 
 الداخلية والضغوط اخلارجية.

(لديه شعور قوي 2ومن مؤشرات هذا الذكاء كما ورد يف تشامبان: )
(لديه القدرة على وصف مشاعره الداخلية 1باالستقاللية يف أفكاره وتصرفاته، )

(لديه 5لديه دافعية داخلية لعمل األشياء، )(0(لديه حدس قوي، )3بدقة، )
(يطبق هوايته وألعابه املفصلة 2القدرة على حتديد أهداف اخلاصة والتخطيط هلا، )
 أو أي نشاط حيبه بدون مراقبة أو دعم من آخرين.

أما االسرتاتيجيات التعليمية القائمة على هذا الذكاء فهي كما ذكرها 
(اللحظات االتفعالية، 1لعاب الفردية، )( الربامج واأل2ارمسرتونج هي: )
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(أنشطة تركز على االهتمامات واهلوايات، 0(التدريس حسب سرعة الفرد، )3)
 (وجلسات حتديد اإلهداف.5)
 (Naturalistic) :طبيعيالذكاء ال .8

 أمناط يفوتصن حتديد على الشخص قدرةهو  كارفنيالذكاء الطبيعي عند  
 وتصنيف حتديد يفالذكاء الطبيعي على اخلاصِّّية حيدد  ارمسرتونجوأما  .الطبيعة من

 هذين من أظهر  58.بيئة يف واحليوانات النباتات ذلك يف مبا املختلفة األنواع
 يف االهتمام هل طبيعيال ذكاءال لديه الذي الشخص أن العلماء به صرح التعريفني

 يف أمناط على التعرف من متكن حىت البيئة يف للتغريات وحساسة اخلارجي، العامل
 .احمليطة الطبيعة

ويتصف هؤالء األفراد كما ورد يف حممد يومي ونور الدين مبا يلي: 
 تكون أن حيبون(1) الطبيعي، العمق أو والنباتات احليوانات عن اكثري  ونمتكل(2)

 حساسية لديه( 3) متحف، أو احليوان، حديقة الطبيعة، إىل سياحية رحلة
( 5) ،واحليوانات النباتات على احلفاظ أو الزهور ( حيبون أن يـَُرشَّ 0) للطبيعة،

 تعلم عندما سعيد( 2 احلوض، أو والطيور، للحيوانات االقفاص يروا أن ونبحي
 احليوان حقوق عن كثريا ونتحدثي( 0) والنباتات، واحليوانات والطبيعة البيئة عن

 طبيعة،ال اليت املشاريع على القائمة الدروس لقياملسعيد ( 8) الكوكب، وأعمال
 59.اخل
 (Eksistensial-Spiritual): الروحي-الوجوديالذكاء  .9

-والذكاء الوجودي التاسع الذكاء أمهية يرون الذينكثري من آراء العلماء 
، لروحيا جمال يف ذكيشئا، ذكي يف جمال كويّن،  يسأل حيث من الروحية )ذكي

                                                             
58Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jamak, hlm. 
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59Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jamak, hlm. 
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 وضع على لقدرةا الوجودي الذكاء ويعرف 24( يف احلياة.امليتافيزيقي جمال يف ذكية
 مع جودية،و  أكثر اإلنسان خصائصفيو  بعداال الكون التغطية منطقة يف نفسه
 جتربة ىنمع ومع ونفسية، الدولية املنظمة من ومصري املوت، ومعىن احلياة، معىن

 املفكرينو  احللم، الشعور، على القدرة إىل أيضا وجودياال الذكاء يرتبط. عميقة
 22.كبرية باملسائل يتعلق فيما

 مواقفبشكل عام ميكن أن يفهم خصائص الذكاء الوجوديا مبالحظة 
 .لكبريا السؤال على أجوبة عن والبحث حيبون أن يسألوا  الذين الناس وسلوك

 مأهن ونيعتقد( 2)وبشكل خاص ميكن أن حندد خصائص هذا الذكاء مبا يلي: 
( حيبون 1) شيء، من العظيمة األشياء حتديد يف دورا تأخذ أن جدا املهم من

، حياةلل ضرورية مبادئه حىت يدير الدين أن ونويعتقد( 3) احلياة، عن للحديث
 الذكر،( 5) ،جعله كيفية يف والتفكري الفنية األعمالحببون لنظر نتيجة ( 0)

 األماكن لزيارة حيبون( 2) ،حتتلهم اليت األنشطة من جزءيعين  والرتكيز التأمل
( 8) ديثة،واحل الكالسيكية الفالسفةمن  الذاتية السري( حيبون لقراءة 8) ،املشوِّق

 دائما ونريدي( 9) فيه، الواردة القيم ونفهمي عندما سهال يصبح جديد شيء تعلم
 غالبا ما( 24) الطبيعة، يف األخرى احلياة أشكال هناك كان إذا وا شيءاعرفي أن

 21.القدمية احلضاراتو التارخيية  من نتيجة جديد منظور على ونلحيص

                                                             
60Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jamak, hlm. 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
العلمية  حبثهاألجل اكتشاف على أهداف البحث، اتبعت الباحثة كتابة خطة 

باملدخل الكمي والكيفي. ونظرا إىل أن هذا البحث يهدف إىل إنتاج املنتج من خالل 
وع البحث ، ومن هنا نتطوير املواد التعليمية ملهارة الكتابة على أساس الذكاءات املتعددة

(، Research and Development)املناسب الذي يستخدمها الباحثة هو البحث والتطوير 
 23البحث والتطوير هو منهجية البحث الذي يستخدم لتحصيل اإلنتاج وجتربة فعالتها.ألن 

 إجراءات البحث والتطوير .ب

ستخدم ت لتطوير املواد التعليمية ملهارة الكتابة على أساس الذكاءات املتعددة،
وجييونو ساليت تندجمها من إجراءات البحث اليت يقّدمها الباحثة إجراءات البحث والتطوير 

إجراءات منها:  24تتكون من  إجراءات البحث اليت يقدمها سوجييونوطياجارجان، و 
حتديد املشكالت، مجع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق التصميم، إصالح التصميم، 

 جتربة اإلنتاج، إصالح التصميم، جتربة املستخدم، إصالح اإلنتاج، واإلنتاج النهائي. 
 20سوجييونو ميكن نظرها يف الصورة التالية: أما إجراءات البحث اليت يقدمها

  

                                                             
63Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualotatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 407 
64Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm. 409 
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 سوجييونو( إجراءات البحث عند 0. 3الصورة )

إجراءات منها  2طياجارجان تتكون من أما إجراءات البحث اليت يقدمها 
(، والنشر Development(، التطوير )Design(، التصميم )Defineالتحديد )

(Dissesmination .)25:ميكن نظرها يف الصورة التالية 
 
 
 

 طياجارجان( إجراءات البحث عند 6. 3الصور )

إجراءات منها البحث التمهيدي،  0فأما الباحثة بّسطت إجراءات حبثهما إىل 
تصميم اإلنتاج، تطوير اإلنتاج، تصديق اخلرباء واملدّرس، إصالح اإلنتاج، جتربة ميدانية، 

 :ميكن نظرها يف الصورة التالية
 
 
 

                                                             
65Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2010), hlm.  37-38 

 تصديق التصميم تصميم اإلنتاج مجع البيانات حتديد املشكالت

 جتربة املستخدم إصالح اإلنتاج جتربة اإلنتاج إصالح التصميم

 اإلنتاج النهائي إصالح اإلنتاج

 النشر التطوير التصميم التحديد
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سوجييونو ( إجراءات البحث المبّسط من إجراءات البحث 3. 3الصورة )

 وطياجارجان

 والبيان عن إجراءات البحث والتطوير السابقة كما يلي:
بّسطه ت سوجييونو وطياجارجانأن حتديد املشكالت يف إجراءات البحث عند  .2

الباحثة أن تكون البحث التمهيدي ألن البحث التمهيدي فيه حتديد 
املشكالت والتحديد باستخدام املالحظة ملعرفة املشكالت يف مكان البحث، 

فة املادة ر واملقابلة مع مدرسة اللغة العربية ملعرفة خصائص الطالب و كذلك ملع
التعليمية املستخدمة وطريقة تعليمها والوسائل امليتخدمة لتعليم مهارة الكتابة 
واملشكالت املوجودة يف عملية التعلم، مث تقّسم الباحثة االستبانة ملعرفة 

البحث 
 التمهيدي

تصميم 
 اإلنتاج

جتربة 
 ميدانية

إصالح 
 اإلنتاج

تصديق اخلرباء 
 واملدّرس

تطوير 
 اإلنتاج

 اإلنتاج النهائي
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احتياجات الطالب يف تعليم مهارة الكتابة وملعرفة مشكالت الطالب يف تعليم 
استبانة استطالع الذكاءات املتعددة لطالب مهارة الكتابة، وتقّسم الباحثة 

الفصل الثامن يف مدرسة املنرية املتوسطة أوجونج فانكاه بغريسيك ملعرفة أو 
 لتعيني َميل ذكاءات الطالب يف نوع الذكاءات املتعددة.

وأما مجع البيانات يف هذه اإلجراءات غري مكتوبة ألن مجع البيانات قد وجد  .1
 دانية.ق اخلرباء واملدرس مث كذالك يف التجربة املييف البحث التمهيدي وتصدي

تقدم تصميم اإلنتاج يف هذه البحث بعد ما قدمت الباحثة البحث التمهيدي  .3
يعين بعد ما وجدت املعلومات من مكان البحث ومعرفة ما هو املشكالت 
املوجودة يف امليدان، مث كيف خصائص الطلبة، وأي ذكاءات اليت ميتلكها 

هو احتياجات الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة. وبذلك تبدأ الباحثة  الطلبة، وما
يف تعليم  تصميم املواد لتصميم املواد التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة.

مهارة الكتابة لطلبة مدرسة املتوسطة يف الفصل الثامن للمستوى األول بشكل 
 يف ومياتناي الددرسة، يف يومياتنا الساعة،الكتاب الذي يشتمل على املوضوع 

. املواد التعليمية ملهارة الكتابة اليت تُعدُّها الباحثة على أساس الذكاءات البيت
الباحثة  مدرسة املنرية املتوسطة يف الفصل الثامن اليت تعرفتهااملتعددة لدى طلبة 

الذكاء اللغوي، والذكاء املنطقي، والذكاء البصري، والذكاء تتكون من 
لذكاء الشخصي، والذكاء االجتماعي. ستعّد هذه املواد أن يكون املوسيقي، وا

 جاذبية بوجود أساليب التدريس، العاب اللغوي وكذلك وسائل جاذبية.
بعد ما تصمم املواد املقررة فإجراء التابع يعين تطوير املواد التعليمية على أساس  .0

تكون املعدة لالذكاءات املتعددة. هذا اإلجراء يتضمن على أنشطة صنع املواد 
 املنتج. 

ال واإلجراء التابع يعين التصديق عند اخلبرية يف جمال اللغة العربية واخلبري يف جم .5
تصميم املادة املطورة والتصديق عند مدرسة اللغة العربية بالتصديق والتقومي 
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وإعطاء االقرتاحات والتعليقات. أما يف إجراءات اليت يقيمها طياجارجان أن 
يضمِّن مع إجراء التطوير. ومن األحسن إذا كان إجراء تصديق  تصديق اخلرباء

 اخلرباء يقسمه مع إجراء التطوير ألن أنشطة يف هذان إجرءان خمتلفان.
إصالح اإلنتاج، وتكون بتصحيح اإلنتاج اخلطة التصميم عن األخطء  .2

 والنقصان املوجودة حسب بصديق اخلرباء واملدرسة.
ربة اإلنتاج فتقدم الباحثة التجربة امليدانية يعين جتبعد ما يصلح اإلنتاج املطورة  .0

على طلبة فصل الثامن يف مدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية أوجونج فانكاه 
بغريسيك وعددهم ستة عشرة طالبا. أنشطات يف هذا اإلجراء يعين تقدم 

لطلبة. ااالختبار القبلي قبل أن تطبق املواد التعليمية املطورة ملعرفة كفاءة أولية 
وبعد ما تطبق املواد التعليمية املطورة فتقدم الباحثة االختبار البعدي ملعرفة 
فعالية املواد التعليمية املطورة. وكذلك أيضا تقدمي االستبانة ملعرفة آراء الطلبة 

 عن املواد التعليمية املطورة.
لفصل ااإلنتاج النهائي هو حبسب اقرتاحات اخلرباء واملدرس وآراء الطلبة يف  .8

الثامن ونتيجة االختبار. وترجو أن تكون هذا الكتاب املطور مستخدما يف 
 عملية التعليم لتنمية مهارة الكتابة.
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 تجربة اإلنتاج .ج

 تصميم التجربة .0
إن جتربة هذه املواد التعليمية جتري على ثالثة مراحل، املرحلة األوىل هي النظرة 

نية هي جتربة وخبري تصميم املواد التعليمية، واملرحلة الثاواإلقرتاح من خبرية اللغة العربية 
 فردية، واملرحلة الثالثة هي جتربة ميدانية.

التوجيهات واإلقرتاحات من خبرية اللغة العربية جتعلها البحثة أساسا إلصالح 
احات من خبري . والتوجيهات واإلقرت املواد التعليمية ملهارة الكتابة املطّورةوتصحيح لغة 

التعليمية ملهارة  املوادتصميم املواد التعليمية جتعلها الباحثة أساسا إلصالح وتصحيح 
على أساس الذكاءات املتعددة من ناحية تناسب وتالؤم املوضوعات أو الكتابة 

 املباحث يف تعليم الكتابة بشرحها وبياهنا. املعلومات والتصحيحات اليت حصلت
عليها الباحثة من التجربة الفردية جتعلها الباحثة لتصحيح األخطاء الطبعية املوجودة 

ها . وأما املعلومات أو اإلقرتاحات اليت حصلت علياملواد التعليمية ملهارة الكتابةيف 
ملواد التعليمية االباحثة من التجربة امليدانية جتعلها الباحثة أساسا ملعرفة فعالية وتناسب 

على أساس الذكاءات املتعددة، باملتعلمني وهم طالب الفصل الثامن  الكتابة ملهارة
 باملدرسة الثانوية املنرية أوجونج فانكه.

 أفراد التجربة .6
 إن القيام بالتجربة حيتاج إىل أفراد التجرية، وفيما يلي أفراد التجربة:

 النظرة واإلقرتاح من اخلرباء (أ
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من  و خبرية واحدة يعين الدكتورة معصمةالفاعل يف هذه النظرة واإلقرتاح ه إن
 بدع جمال اللغة يف املواد التعليمية املطورة، وخبري آخر يعين الدكتور حممد

 .احلميد  من جمال تعليم وتصميم املواد التعليمية املطورة 
 التجربة الفردي (ب

إن الفاعل يف هذه التجربة الفردية هو مدّرسة اللغة يف مدرسة املنرية املتوسطة 
 اإلسالمية أوجونج فانكاه.

 التجربة امليدانية (ج
إن الفاعل يف هذه التجربة امليدانية هم الطالب يف الفصل الثامن باملدرسة 

 املنرية املتوسطة اإلسالمية أوجونج فانكاه.
 البيانات ومصادرها .3

البيانات اليت مجعت من اخلرباء  .البيانات من تصديقات اخلرباء واملستخدمني
وهي نوع البيانات الكمية والكيفية. والبيانات الكيفية هي اليت توجد واملستخدمني 

من خالل املقابلة كاإلقرتاحات والتعليقات أو النصيحات منهم، وأما البيانات الكيمية 
بوسيلة  كصالحية الكتاب وجذابته  منهم هي البيانات اليت توجد من خالل اإلستبيان

انب عددي عن املنتج املطور يتعلق جب تقاس بشكل تقييمهم على شكل األسئلة مث
ابة ستجنتائج آراء أو او  الشكل اخلارجي أو جبانب الشكل املادي أو الداخلي منه.

عن املواد التعليمية املطورة على أساس الذكاءات املتعددة يف تعليم مهارة  الطالب
 الكتابة.

ة، واخلبري ليميوأما مصادر هذا البحث هي اخلبرية من جمال اللغة يف املواد التع
اآلخر من جمال تصميم املواد التعليمية. ومصادر آخر هي مدرسة اللغة العربية يف 
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ة أوجونج فانكاه وطالب الفصل الثامن ملدرسة املنري  مدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية
 اإلسالمية أوجونج فانكاه. املتوسطة

 أسلوب جمع البيانات  .4
مجيعها  عن هذه األساليب ةستخدم الباحث. تاملقابلة، واالستبانة، واالختبار

ية. املقابلة مية والكيفألن املعلومات أو املعلومات املرجوحة واحملصولة هي املعلومات الك
 ةملدرسا، واملعلومات احملصولة منهما هي األراء من مع املعلومات الكيفيةجل هي أسلوب

انة واالختبار وأما اإلستب .الكتابةاملعلومات عن تعليم اللغة العربية خاصة ملهارة  لىع
 واملعلومات احملصولة من اإلستبانة هي صالحيةجلمع املعلومات الكمية،  انأسلوب مها

بار يف هذا وأما االخت واخلرباء عن املنتج املطور. ةمن الطلبة واملدرس الكتاب وجذابته
 البحث تستخدم كآلة ملعرفة ولقياس فعالية املواد املطورة.

 حليل البياناتأسلوب ت .5
 حتليل البيانات الكيفية .2

يف حتليل البيانات الكيفية تستخدم الباحثة األسلوب األبسط، بوصف 
العناصر يف املواد املطّورة وحتليل كل وظائف فيها، وكذلك وصف التعليقات 

 واالقرتاحات من اخلرباء.
 حتليل البيانات الكمية .1

وصفيا  ليال إحصائيايف حتليل البيانات الكمية تستخدم الباحثة حت
(Descriptive Analysis Statistic:وهذا الرموز لتقومي إنتاج التصميم .) 

 

𝑃 =
𝑓

𝑛
x 100% 
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 البيان:
P القيمة املئوية لكل رقم = 
f جمموعة إجابة املعنيني لكل على سؤال من األسئلة = 
n جمموع اإلجابة على السؤال = 

 (0. 3)جدول 
 نتيجة تصديق المنتجودليل لتفسير البيانات من 

 معيار النجاح نتيجة املعدلة درجة التقومي
 جيد جدا 244% - 85% 0
 جيد  80% - 04% 3
 مقبول  29% - 54% 1
 ضعيف  09% - 4% 2

 
لتحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي  (t-test) ت-وختتار الباحثة اختبار  

 الكتابة ليماألسلوب لتحليل فعالية تعحتلل الباحثة هبذه و ، وملعرفة اجاح الطالب
 باستخدام اإلنتاج الذي تطوره الباحثة. و الصيغة هي:

𝑡 =
𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2 𝑑

𝑁 (𝑁 − 1)

 

 

 :بيانال

𝑀𝑑  = االختبار القبلي واالختبار البعدي من إحنرافقيمة الوسط. 

𝑋𝑑  =االحنراف ( من كل املوضوعMd-d) 
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∑ 𝑥2 𝑑  = االحنرافعدد مرّبع من قيمة 

𝑁  =الطالب /عدد املوضوع 

𝑑. 𝑏.  =( 1الرقم املعني من -N )22  

 

 (6. 3الجدول )
 جدول عملية البحث

مصادر  البيانات أسئلة البحث النمرة
 البيانات

أدوات جمع 
 البيانات

أساليب جمع 
 البيانات

طريقة تحليل 
 البيانات

ما خصائص املواد  2
التعليمية املطورة 

على أساس 
الذكاءات املتعددة 

يف مدرسة املنرية 
املتوسطة اإلسالمية 

 انكاهبأوجونج 
 بغريسيك ؟

املداخالت 
 واإلرشادات

يف جمال  اخلبري
تعليم اللغة 

 العربية واخلبري
يف جمال إنتاج 

 املادة املطورة
 املنتجات
 الكتب

ورقة  -
 االستبانة

 املالحظة -
الدراسة  -

 املكتبية

 ستبانةاال -
 املالحظة -
الدراسة  -

 املكتبية

 حتليال وصفيا

ما مدى صالحية  1
 املواد التعليمية

املطورة املطور على 
أسس الذكاءات 

املتعددة يف مدرسة 

البيانات عن 
إدراك 

صالحية 
 املنتج

يف جمال  اخلبري
تعليم اللغة 

 العربية واخلبري
يف جمال إنتاج 
املادة املطورة 

ورقة 
 االستبانة

حتليال إحصائيا  االستبانة
 وصفيا

                                                             
66Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 349-350. 
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املنرية املتوسطة 
أوجونج اإلسالمية 

 بغريسيك؟ انكاهب

ومدرسة اللغة 
 العربية

ما مدى فعالية  3
ة تعليم اللغة العربي

املادة باستخدام 
 هارةملالتعليمية 

على أسس  الكتابة
الذكاءات املتعددة 

يف مدرسة املنرية 
توسطة اإلسالمية امل

 انكاهبأوجونج 
 بغريسيك؟

نتيجة 
 االختبار

 حتليال إحصائيا  االختبار بنود االختبار الطالب
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 الفصل الرابع

 البحث والتطوير وتحليلها ومناقشتها نتائج

 عرض البيانات وتحليلها .أ
 خصائص المواد التعليمية المطورة .0

 احملتوى (أ
 وضوعات هي املوضوع األول يفأن احملتوى يف هذه املواد يتكون من ثالثة م

الدرس األول "الساعة"، واملوضوع الثاين يف الدرس الثاين "يومياتنا يف املدرسة"، 
يف الدرس الثالث "يومياتنا يف البيت". وكل درس يتكون من  واملوضوع الثالث

 املفردات والعبارات، والرتكيب. 

 
 ( تصوير المفردات من المواد المطورة0. 4الصورة )
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 ( تصوير التركيب من المواد المطورة6. 4الصورة )

 التدريبات (ب
مناسبة مع و التدريبات يف املواد املطورة تصممها الباحثة أشكال متنوعة ومرحية 

أنواع الذكاءات عند الطالب يف الفصل الثامن. أما أشكال التدريبات اليت 
تستخدمها يعين كتابة التوقيت حتت كل صورة، اختيار أجوبة اجلواب الصحيح مما 

، وصف الصورة تابالعبار  امستعين الصُّورة على ةمناسب ملةبني القوسني، يكمل اجل
راغ باألفعال ة اليت توفرها حتت صورة تناسبها، مأل الفمستعينا باألسئلة، كتابة العبار 

ابة املناسبة، تعيني اجلملة الفعلية واجلملة االمسية واملفعول به يف الكلمات املعينة، كت
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الكلمات الصحيحة حسب املسألة احلسابية، ترتيب الكلمات لتكون مجلة امسية، 
 الفراغ ق باألفعال املناسبة، مألمأل الفراغ بالكلمات من الصورة املناسبة، مأل الفرا

وفقا للضمائر، تصحيح الكلمات اليت حتتها خط، كتابة اجلملة مناسبة على 
الصورة املعني، كتابة اإلنشاء حسب الصور املسلسلة، ترمجة اجلمل. وأما تصوير 

 التدريبات كما يلي:

 
 ( يكمل الجملة مناسبة على الصورة مستعينا بالعبارة3. 4الصورة )
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 ( تعيين الجملة الفعلية والجملة االسمية والمفعول به4. 4الصورة )

 
 ( كتابة الكلمات الصحيحة حسب المسألة الحسابية5. 4الصورة )
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 ( مأل الفراغ وفقا للضمائر2. 4الصورة )

 املظهر (ج
احلروف املستخدم يف هذه الكتاب متنوعة، يعين يف كتابة احلروف العربية 

ألن هذا النوع سهلة للقراءة، ويف كتابة  Sakkal Majalla 18تستخدم املطورة 
جذابة ككتابة  ألن هذا النوع Comic Sans Ms 12احلروف اإلندونيسي تستخدم 

  فكاهي حىت يشعرون الطالب أن يقرأوا فكاهيا ليست الدرس.
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 Comic Sans Ms 12( تصوير استخدام الحروف 7. 4) الصورة

 . سنتيمرتx 19،0 12مقياس الكتاب 
املستخدمة يف هذا الكتاب يعين الصور بشكل كارتون لكي جتذب  الصور

رغبتهم لتعلم اللغة العربية تسهلهم حلفظ املفردات وكذالك لفهم الدراسة. وهذه 
 املواد املطورة تتكون من األلوان املتنوعة واملرحية.

ه املواد ة"، وهذعنوان املواد "تعليم مهارة الكتابة على أساس الذكاءات املتعدد
تتضمن على دليل حمتوى الكتابة، ودليل استخدام للمعلم، واحملتويات، والدروس، 
ولكل درس يوجد صفحة واحدة يف أول صفحة الدرس اليت تتكون من موضوع 
الدرس، والصورة املنسبة على املوضوع، والرقم الذي يدل على تتابُع الدرس املعني، 

دة، ية والكفاءة األساسية قبل أن تعرض الباحثة املاولكل درس فيه الكفاءة الرئيس
 ولكل درس يتكون من اللعبة واألغنية يف آخر الدرس.

 
 



72 
 

 
 

 أساس املواد املطورة (د
أن املواد التعليمية اليت تطورها الباحثة على أساس الذكاءات املتعددة. 

أنواع  2الذكاءات املتعددة اليت تستخدمها يف هذه املواد املطورة تتكون من 
الذكاءات مناسبة بأنواع الذكاءات اليت ميتلكها الطالب يف الفصل الثامن هي 

، والذكاء املوسيقي، والذكاء الذكاء اللغوي، والذكاء املنطقي، والذكاء البصري
 الشخصي، والذكاء االجتماعي.

 
( تصوير تطبيق الذكاء الشخصي، واللغوي، والمنطقي، والبصري في 8. 4الصورة )

 المواد المطورة
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 ( تصوير تطبيق الذكاء الموسيقي واللغوي في المواد المطورة9. 4الصورة )

 
اإلجتماعي، والبصري، واللغوي في المواد ( تصوير تطبيق الذكاء 01. 4الصورة )

 المطورة
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بناء إىل تصديق اخلرباء وجتربة املستخدم يعين املدرسة فحصلت الباحثة على 
اإلقرتاحات والتوجيهات. بناء إىل اإلقرتاحات والتوجيهات فتصلح الباحثة إىل املواد 

 التعليمية يف ناحية التالية:

 اإلصالح يف ناحية اللغة -

 (0 .4الجدول )
 اإلصالح في ناحية اللغة 

 بعد التصحيح قبل التصحيح الرقم
 نصف ساعة نسف ساعة 2
 العاشرة ومخس دقائق العشرة ومخس دقائق 1
 العبارة اليت توفرها العربة اليت توفرها 3
 حكاية اململكة العربية حكاية مملكة العربية 0
 بإتقان بإتقن 5
 االمسسة اإلمسية 2
 اجلمل اليت ينتجها ينتجهاجلمل اليت  0
 اجلمل االمسية اجلمل امسية 8
 الرقم القم 9
 أستيقظ مث أغتسل استيقظ مث اغسل 24
 ال أنسى ننظيف األسنان ال انسى نظيف االسنان 22
 املكواة املكوة 21
 أستمع األخبار أستمع إىل األخرب 20
 الرتبية العامة الرتبية العمومية 25
 نتدرب هيا حيا نتدرب 22
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20 Berikut akan diuraikan beberapa 

langkah 
Berikut diuraikan beberapa langkah  

28 Sub bab yang terdiri dari Sub bab yang terdiri atas 

29 Tekhnik Tehnik 

14 
Permainan ini melatih untuk siswa 

agar dapat terbiasa enggunakan 

kalimat tanya tentang jam 

Permainan ini melatih siswa agar 

dapat terbiasa menggunakan 

kalimat tanya tentang jam 
12 Bagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok 
Bagilah siswa ke dalam beberapa 

kelompok 
11 Siswa diberikan potongan kertas Siswa diberi potongan kertas 

 التعليم والتصميماإلصالح يف ناحية  -

 
 ( اإلنتاج قبل التصحيح00. 4الصورة )
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 التصحيح ( اإلنتاج بعد06. 4الصورة )
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 ( اإلنتاج قبل التصحيح03. 4الصورة )
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 التصحيح ( اإلنتاج بعد04. 4الصورة )
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 المواد التعليمية المطورة صالحية .6
ادة املطورة إىل تلك املوبعد تطورت الباحثة املادة التعليمية، فعرضت الباحثة 

اخلرباء ومدرسة اللغة العربية يف مدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية أوجونج فانكاه 
بعريسيك ملعرفة صالحية املواد املطورة عنها بوسيلة اإلستبانة، وتصحح املادة املطورة 

 خبريين ومها من ناحية اللغة كاخلبري األول وتصميم املادة كاخلبري الثاين.

 صالحية عند الخبيرة في مجال اللغة العربية وتحليلهاال (أ
تعرض الباحثة عن البيانات الوصفية من نتيجة تصديق اخلبرية يف جمال 

 املتوسطة املنرية مدرسةيف  املتعددة الذكاءات أساساللغة على اإلنتاج املطور على 
ال اللغة هي جم، وأما اخلبرية يف بغريسيك جاوى الشرقية انكاهبأوجونج  اإلسالمية

الدكتورة معصمة، وهي أستاذة يف قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا 
 جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج. وتصديقها فيما يلي:

 (6. 4الجدول )
 نتيجة تصديق الخبيرة في مجال اللغة

 : جيد جدا0  جيد :3  مقبول :1  :ناقس2

 الدرجة البنود العناصر للتصديق رقم
 0 لغة الكتاب سهلة -2 لغة الكتاب 2

 0 لغة الكتاب مفهومة -1
 0 لغة الكتاب واضحة -3
 0 الكتابة واضحة -0
 3 التدرج -5
 0 لغة الكتاب مناسبة لطلبة الثانوية -2
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 3 قواعدها صحيحة -0
 0 أصواهتا مناسبة للطالب -8
 0 اختيار املفردات بناء على  الشيوع -9

 0 مفرادهتا مفهومة -24
 38 جمموعة الدرجة

اجلدول السابق يوضح لنا أّن نتيجة تصديق اخلبرية يف جمال اللغة على 
 فيما يلي: املتعددةاملواد 

تصديق اخلبرية يف جمال اللغة بالتقدير "جيد جدا" هي: لغة الكتاب سهلة، 
لغة الكتاب مفهومة، لغة الكتاب واضحة، الكتابة واضحة، لغة الكتاب مناسبة 

الثانوية، أصواهتا مناسبة للطالب، اختيار املفردات بناء على  الشيوع، لطلبة 
 مفرادهتا مفهومة.

واعدها ق ويقدر اخلبرية بالتقدير "جيد" يف العناصر التالية، وهي: التدرج،
 صحيحة.

واالستبانة اليت تعطيها الباحثة خلبرية اللغة تتضمن على عشرة عناصر 
، والدرجة املستخدم يف االستبانة Skala Likertدام  البيان، وحتلل هذه األداة باستخ

 فيما يلي:
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 (3. 4الجدول )
 في مجال اللغةالخبيرة  Skala Likertالقيمة 

 الدرجة البيان اإلجابة
0 
3 
1 
2 

 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 ناقص

0 
3 
1 
2 

نتيجة االستبانة احملصولة من اخلبرية يف جمال اللغة اليت تتضمن على  وأما
 عناصر البيان فهي:عشرة 
 31=  0  × 8:  جيد جدا .2
 2=  3 × 1:  جيد .1

 . 38=  2+  31فالدرجة احملصولة من اخلبرية يف جمال اللغة هي: 
ة ملعرفة نتائج تصديق اخلبري يف تقومي املاد الرمزواستخدمت الباحثة 

 التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة، وهو:

%95 = %244 ×
38
04

 

على أن املواد التعليمية املطورة على أساس الذكاءات وتدل هذه النتيجة 
 املتعددة تقديرها "جيد جدا".

 
  



82 
 

 
 

 الصالحية عند الخبير في مجال تصميم المواد التعليمية وتحليلها (ب
 الجمتعرض الباحثة عن البيانات الوصفية من نتيجة تصديق اخلبري يف 

يف  تعددةامل الذكاءات أساسعلى اإلنتاج املطور على  الكتابة ملهارة املادة تصميم
وأما  ،بغريسيك جاوى الشرقية انكاهبأوجونج  اإلسالمية املتوسطة املنرية مدرسة

 تعليم كرئيس قسم الدكتورة يف  احلميد عبد حممداخلبري يف هذا جمال هو الدكتور 
 اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج. وتصديقه فيما يلي:

 (4. 4الجدول )
 تصميم المادةفي مجال  نتيجة تصديق الخبير

 : جيد جدا0 جيد :3 مقبول :1 :ناقس2

 الدرجة عناصر التحكيم الرقم
 0 يناسب تصميم الغالف باملادة 2
 3 دليل االستخدام يف الكتاب واضح 1
 0 كانت الكتابة واضحة 3
 0 استخدام احلروف ونوعها ومقياسها واضح 0
 0 اختيار األلوان مناسب 5
 3 الصور مطابقة مبواد التعليمية 2
 3 الكتاب جذاب 0
 3 اللغة املستخدمة مناسبة بالطلبة املتوسطة 8
 3 اللغة املستخدمة سهلة ومفهومة 9
 3 يناسب استخدام اللغة بالقواعد اللغوية اجليدة 24
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 0 املفرادات املوجودة مناسبة بالصور مقدمة 22
 3 تقدمي املادة واضح 21
 3 تقدمي املادة ترتيب 23
 0 البيانات واضحة 20
 3 السهولة يف التعليم 25
 3 تناسب املادة باملستوى املتوسط 22
 0 يناسب إعداد التدريبات مبستوى الطلبة 20
 0 أشكال التدريبات متنوعة 28
 3 التدريبات يف الكتاب لقياس كفاءة الطلبة 29
 3 والكفاءة األساسيةتناسب املادة بالكفاءة الرئيسية  14
 3 تناسب التدريبات بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية 12
 3 أشكال النشاطات مناسبة بأساس الذكاءات املتعددة 11

 00 جمموعة الدرجة

 املادة صميمتاجلدول السابق يوضح لنا أّن نتيجة تصديق اخلبري يف جمال 
 فيما يلي: املتعددة الذكاءات أساسعلى  الكتابة ملهارة

ر "جيد جدا" بالتقدي الكتابة ملهارة املادة تصميمتصديق اخلبري يف جمال 
هي: يناسب تصميم الغالف باملادة، كانت الكتابة واضحة، استخدام احلروف 
ونوعها ومقياسها واضح، اختيار األلوان مناسب، املفرادات املوجودة مناسبة 

اسب إعداد التدريبات مبستوى الطلبة، بالصور مقدمة، البيانات واضحة، ين
 أشكال التدريبات متنوعة.
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ويقدر اخلبري بالتقدير "جيد" يف العناصر التالية، وهي: دليل االستخدام 
غة الليف الكتاب واضح، الصور مطابقة مبواد التعليمية، الكتاب جذاب، 

ناسب ياللغة املستخدمة سهلة ومفهومة، املستخدمة مناسبة للطلبة املتوسطة، 
استخدام اللغة بالقواعد اللغوية اجليدة، تقدمي املادة واضح، تقدمي املادة ترتيب، 

لقياس   تناسب املادة باملستوى املتوسط، التدريبات يف الكتابالسهولة يف التعليم، 
كفاءة الطلبة، تناسب املادة بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية، تناسب 

ة أشكال النشاطات مناسبية والكفاءة األساسية، التدريبات بالكفاءة الرئيس
 بأساس الذكاءات املتعددة.

لى اثنان تتضمن ع املادة تصميماالستبانة اليت تعطيها الباحثة خلبري 
، والدرجة Skala Likert، وحتلل هذه األداة باستخدام  التحكيم عناصروعشرون 

 املستخدم يف االستبانة فيما يلي:
 

 (5. 4الجدول )
 تصميم المادةمجال في الخبير  Skala Likertالقيمة 

 الدرجة البيان اإلجابة
0 
3 
1 
2 

 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 ناقص

0 
3 
1 
2 

الكتابة  ملهارة ادةامل تصميم جمال يفوأما نتيجة االستبانة احملصولة من اخلبري 
 عشرة عناصر البيان فهي:اليت تتضمن على 
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 31=  0  × 8:  جيد جدا .2
 01=  3 × 20: جيد .1

=  01+  31هي:  املادة تصميم جمال يفمن اخلبري  احملصولةفالدرجة 
ية . واستخدمت الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق اخلبري يف تقومي املادة التعليم00

 على أساس الذكاءات املتعددة، وهو:

%80،2 = %244 ×
00
88

 

وتدل هذه النتيجة على أن املواد التعليمية املطورة على أساس الذكاءات 
املتعددة تقديرها "جيد". ويف االستبانة للخرباء توجد يف آخرها ملحوظات 
وإضافات من اخلرباء. وامللحوظا واإلضافات من اخلبري يف جمال تصميم املادة املعدة 

يس الكفاءة مل تق هناك التدريبات تتكون على اليت أن املوادملهارة الكتابة هي: 
واستجابة للملحوظا واإلضافات فتقومي الباحثة  بتصحيحتها.  األساسية.

يف  اءة األساسيةالكفوالتصحيحتها هي تصحح الباحثة التدريبات اليت مل تقيس 
 املواد التعليمية.

 الصالحية عند المدرسة اللغة العربية وتحليلها (ج
ىل التعليمية، تقّدمت الباحثة تلك املادة املطورة إبعد حسنة الباحثة املادة 

ية مدّرسة اللغة العربية ملعرفة آرائها عنها بوسيلة اإلستبانة قبل تطبيق املادة التعليم
 انكاهبأوجونج  اإلسالمية املتوسطة املنرية درسةعلى طلبة الفصل الثامن مب

 .بغريسيك
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 (2. 4الجدول )
 اللغة العربيةنتيجة االستبانة من المدّرسة 

 : جيد جدا0 جيد :3 مقبول :1 :ناقس2
 الدرجة عناصر التحكيم الرقم
 0 تناسب املادة بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية 2
 0 تناسب املادة باحتياجات الطالب 1
 0 مناسبة حباجة املادة التعليمية 3
 0 صحة املادة التعليمية 0
 0 تفيد لزيادة بصرية الطالب  5
 0 كانت الكتابة واضحة 2
 0 وضوح املعلومات 0
 0 مناسبة بقاعدة اللغة العربية 8
 0 استخدام اللغة فعاليا 9
 0 وضوح األهداف التعليمية 24
 0 التدرج 22
 0 التشجيع يف املادة التعليمية املطورة 21
 0 املثري واالجابة  23
 3 تكامل املعلومات 20
 0 ونوعها ومقياسها واضحاستخدام احلروف  25
 0 تصميم اإلنتاج 22
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 23 جمموعة الدرجة

بناء على نتيجة االستبانة من املدّرسة يف البيان السابق حتلل الباحثة ما 
 يلي: 

" من ناحية: تناسب املادة 0أعَطت املدرسة نتيجة "جيد جدا" بدرجة "
بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية، تناسب املادة باحتياجات الطالب، مناسبة 
حباجة املادة التعليمية، صحة املادة التعليمية، تفيد لزيادة بصرية الطالب، كانت 

لغة عدة اللغة العربية، استخدام الالكتابة واضحة، وضوح املعلومات، مناسبة بقا
فعاليا، وضوح األهداف التعليمية، التدرج، التشجيع يف املادة التعليمية املطورة، 

أما و املثري واالجابة، استخدام احلروف، ونوعها ومقياسها واضح، تصميم اإلنتاج. 
وحسبت الباحثة جمموعة  " من ناحية تكامل املعلومات.3نتيجة "جيد" بدرجة "

تعين أن املادة جيد جدا. وحصلت  %98،00يجة االستبانة احملصولة هي نت
الباحثة املعلومات أن هذه املواد جيدة وجذابة ومتكن إستخدامها على طلبة الفصل 

 الثامن يف مدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية أوجونج فانكاه جبريسيك.
.  سةآخرها ملحوظات وإضافات من املدر توجد يف ويف االستبانة 

أن املواد املَعدة املطورة قد تكون جيدة  هي:املدرسة وامللحوظات واإلضفات من 
وجذابة ألن تلك املواد تزيد باملفردات مع صورها وكذلك أيضا باأللوان املتنوعة 
اجلميلة حىت تكون سهال لفهم الطالب. ترجو املدرسة من تلك املواد املعدة املطورة 

 ابة.تعلم اللغة العربية خصوصا يف تعليم مهارة الكتأن جتعل الطالب يتحّمسون ل
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 المطورةالتعليمية  وادالمتعليم اللغة العربية باستخدام فعالية  .3
 البيانات من نتيجة االختبار القبلي (أ

عملية التعليم باملواد املطورة قامت الباحثة باالختبار القبلي  إجراءقبل 
 ملعرفة قدرة الطالب األولية يف مهارة الكتابة.

 أما معايري نتائج اإلختبار القبلي كما يف اجلدول التايل:

 (7. 4الجدول )
 معايير نتائج اإلختبار القبلي

 الدرجة مسافة تحديد النتيجة الرقم
 ممتاز 244 – 92 2
 جيد جدا 94 – 02 1
 جيد 04 – 22 3
 مقبول 24 – 52 0
 ضعيف  54 – 24 5

تعرض الباحثة يف هذا الفصل بيانات قيم االختبار القبلي. وأما هدفه 
ملعرفة كفاءة الطالب قبل استخدام املواد التعليمية املطورة. وقد قسمت الباحثة 

، وجيد جدا يف مسافة النتيجة 244 – 92معايري النتائج هلذا االختبار هو ممتاز 
 52، ومقبول يف مسافة النتيجة 04 – 22، وجيد يف مسافة النتيجة 94 – 02
 ، كما تعريض يف اجلدول السابق.54 – 24، وضعيف يف مسافة النتيجة 24 –

وأما نتائج االختبار القبلي من طالب مدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية 
 دول التايل:أجونو فانكاه كما يف اجل
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 (8. 4الجدول )
 نتائج االختبار القبلي للطلبة

 التقدير القبلي االختبار المتسلسل الرقم
 ضعيف 04 2
 ضعيف 05 1
 ضعيف 05 3
 ضعيف 05 0
 ضعيف 04 5
 ضعيف 04 2
 ضعيف 05 0
 ضعيف 35 8
 ضعيف 05 9
 ضعيف 54 24
 جيد 25 22
 مقبول 24 21
 جيد 04 23
 جيد جدا 05 20
 مقبول 55 25
 جيد 25 22
 ضعيف 04 20
 ضعيف 54 28
 مقبول 55 29
 ضعيف 54 14
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 مقبول 55 12
 مقبول 24 11
 جيد جدا 05 13
 مقبول 55 10
 ضعيف 54 15
 مقبول 24 12

  2304 اجملموعة
 مقبول 51،0 معدل الدرجة

من اجلدول السابق توضح الباحثة أن نتائج االختبار القبلي لطالب الفصل 
الثامن كما عرضت الباحثة يف اجلدول: يتضح أن قدرة الطالب يف تعليم مهارة 

بتقدير  %12،9بتقدير جيد، و  %22،5بتقدير جيد جدا، و  %0،0الكتابة 
احثة واستخدمت الببتقدير ضعيف، وال أحد بتقدير ممتاز.  %53،8مقبول، و 

  الرمز ملعرفة النتائج املعدلة كما يلي:

%51،0 =
2304
12

 

واملعروف من نتيجة املعدلة السابقة، حسب املعايار املستخدم به يف هذا 
البحث أن قدرة الطالب يف تعليم مهارة الكتابة على مستوى "مقبول" ألن معدل 

 .%51،0نتيجتهم 
تجربة املواد القبلي، تعرض الباحثة ب وبعد حتليل النتيجة من حيث االختبار

 املطورة لرتقية مهارهتم يف الكتابة، مث تقوم الباحثة االختبار البعدي.
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 البيانات من نتيجة االختبار البعدي (ب
قامت الباحثة االختبار البعدي لدى الطالب ملعرفة قدرهتم يف تعليم 

 الكتابة بعد تطبيق املواد التعليمية املطورة.
 نتائج اإلختبار البعدي كما يف اجلدول التايل:أما معايري 

 (9. 4الجدول )
 يمعايير نتائج اإلختبار البعد

 الدرجة مسافة تحديد النتيجة الرقم
 ممتاز 244 – 92 2
 جيد جدا 94 – 02 1
 جيد 04 – 22 3
 مقبول 24 – 52 0
 ضعيف  54 – 24 5

تعرض الباحثة يف هذا الفصل بيانات قيم االختبار البعدي. وأما هدفه 
ملعرفة كفاءة الطالب بعد استخدام املواد التعليمية املطورة. وقد قسمت الباحثة 

، وجيد جدا يف مسافة النتيجة 244 – 92معايري النتائج هلذا االختبار هو ممتاز 
 52بول يف مسافة النتيجة ، ومق04 – 22، وجيد يف مسافة النتيجة 94 – 02
 ، كما تعريض يف اجلدول السابق.54 – 24، وضعيف يف مسافة النتيجة 24 –

وأما نتائج االختبار البعدي من طالب مدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية 
 أجونو فانكاه كما يف اجلدول التايل:
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 (01. 4الجدول )
 نتائج االختبار البعدي للطلبة

 التقدير القبلي االختبار المتسلسل الرقم
 مقبول 24 2
 مقبول 24 1
 جيد 25 3
 جيد 25 0
 جيد 25 5
 مقبول 24 2
 مقبول 24 0
 مقبول 24 8
 جيد 04 9
 جيد جدا 05 24
 جيد جدا 84 22
 جيد جدا 05 21
 جيد جدا 94 23
 جيد جدا 94 20
 جيد جدا 05 25
 جيد جدا 05 22
 ضعيف 54 20
 جيد جدا 05 28
 جيد 04 29
 جيد 25 14
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 جيد 25 12
 جيد جدا 84 11
 جيد جدا 94 13
 جيد 25 10
 جيد 04 15
 جيد جدا 05 12

  2834 اجملموعة
 جيد 04،0 معدل الدرجة

من اجلدول السابق توضح الباحثة أن نتائج االختبار البعدي لطالب 
الفصل الثامن كما عرضت الباحثة يف اجلدول: يتضح أن قدرة الطالب يف تعليم 

بتقدير جيد، و  %30،2بتقدير جيد جدا، و  %01،3مهارة الكتابة 
بتقدير ضعيف، وال أحد بتقدير ممتاز.  %3،8بتقدير مقبول، و  29،1%
  دمت الباحثة الرمز ملعرفة النتائج املعدلة كما يلي:واستخ

%04،0 =
2834
12

 

واملعروف من نتيجة املعدلة السابقة، حسب املعايار املستخدم به يف هذا 
ن جيد" أل البحث أن قدرة الطالب يف تعليم مهارة الكتابة على مستوى "

 .%04،0معدل نتيجتهم 
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 واالختبار البعديالبيانات من نتيجة االختبار القبلي  (ج
بعد ما حصلت الباحثة على البيانات من االختبار القبلي واالختبار 

ملعرفة فعالية املواد  tالبعدي فحللت الباحثة تلك النتائج باستخدام اختبار 
 كما يف اجلدول التايل:  tالتعليمية املطورة. وحصلت الباحثة نتيجت االختبار 

 (00. 4الجدول )

 االختبار القبلي والبعديتحليل نتيجة 

 الرقم
أسماء 
الطلبة 

(N) 

 نتيجة االختبار
D D2 

Xd 

(D-

Md) 
القبلي  

(X) 
البعدي 

(Y) 
 5،3322 1،32 044 14 24 04  أ 2
 0،1322 1،29- 115 25 24 05  ب 1
 5،3322 1،32 044 14 25 05  ج 3
 5،3322 1،32 044 14 25 05  د 0
 53،0322 0،32 215 15 25 04  ه 5
 5،3322 1،32 044 14 24 04  و 2
 0،1322 1،29- 115 25 24 05  ز 0
 53،0322 0،32 215 15 24 35  ح 8
 53،0322 0،32 215 15 04 05  ط 9
 53،0322 0،32 215 15 05 54  ي 24
 0،1322 1،29- 115 25 84 25  ك 22
 0،1322 1،29- 115 25 05 24  ل 21
 5،3322 1،32 044 14 94 04  م 23
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 0،1322 1،29- 115 25 94 05  ن 20
 5،3322 1،32 044 14 05 55  س 25
 59،2322 0،29- 244 24 05 25  ع 22
 59،2322 0،29- 244 24 54 04  ف 20
 53،0322 0،32 215 15 05 54  ص 28
 0،1322 1،29- 115 25 04 55  ق 29
 0،1322 1،29- 115 25 25 54  ر 14
 59،2322 0،29- 244 24 25 55  ش 12
 5،3322 1،32 044 14 84 24  ت 11
 0،1322 1،29- 115  25 94 05  ث 13
 59،2322 0،29- 244 24 25 55  خ 10
 5،3322 1،32 044 14 04 54  ذ 15
 0،1322 1،29- 115 25 05 24  ض 12

 222،530  8054 024 2834 2304 اجملموعة
   332،50 20،29 04،0 51،0 معدل الدرجة

 من اجلدول السابق توضح الباحثة أن:
 ∑ 𝐷   =024  
 ∑ 𝐷2   =8054 

MD   =  ∑ 𝐷

𝑁
  =024

12  =20،29 

∑ 𝑥2𝑑   =∑ 𝐷2 - (∑ 𝑑)2

𝑁
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  =8054 - (024)
1

12  

  =8054 - 122244
12  

  =8054 – 8238،02 

  =222،50 

 باستخدام الرمز: tمث حساب 

t   =𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2𝑑

𝑁 (𝑁−1)

 = 
20،29

√
222،50
12 (15)

  =20،29

√4،904
  

  =20،29
4،92   = 28،01 

السابق قد وجدت الباحثة القيمة بعد ترتيب الرموز أن من احلساب 
( قيمة متوسط الفرق بني نتيجة االختبار القبلي االختبار MDمتوسط الفرق )

∑) االحنرافعدد مرّبع من قيمة و  20،29البعدي هي  𝑥2𝑑 222،50( هو ،
 بالرمز: df، مث حسبت الباحثة 28،01هي  tوقيمة 

df = N – 1 = 26 – 1 = 25 

املوجودة يف اجلدول املعترب. وقد اتضحت أن  tيرجع إال قيمة  15والعدد 
، 1،424تدل على العدد  %5املوجودة يف اجلدول عند املستوى الداللة  tقيمة 

 املوجودة يف اجلدول. tاحلساب أكرب من قيمة  tفعرفت الباحثة أن قيمة 
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االختبار  نتيجةاعتماد على حساب النتيجة األخرية فيها اإلختالف بني 
القبلي واالختبار البعدي. وبعبارة أخرى أن التعليم بغري استخدام املادة املطورة 

نكاه تؤثر تأثريا تفاعليا يف تعلم الكتابة مبدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية أوجونج فا
 بغريسيك.

بعد أن طبقت الباحثة املواد التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة 
لباحثة أن استخدام املواد التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة فعالة تأكدت ا

 يف تعليم مهارة الكتابة وخصوصا يف تعليم كتابة اإلنشاء. وللتصديق عنها تستخدم
 الباحثة املعيار اآلتية:

اجلدول فالتقدير مقبول، وهذا  tاحلساب أكرب من درجة  tإذا كانت درجة  -
 يعين أن استخدام املواد التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة فعالة.

اجلدول أو متساويني  tاحلساب أصغر من درجة  tوإذا كانت درجة  -
فالنتيجة مرفوض، وهذا يعين أن استخدام املواد التعليمية على أساس 

 الذكاءات املتعددة غري فعالة.
احلساب يف هذا البحث  tى النتائج احملصولة وجدت الباحثة أن اعتمادا عل

(. وهذه 1،424اجلدول على الدرجة ) t( أكرب من درجة 28،01على الدرجة )
النتيجة يدل على أن املواد التعليمية على أساس الذكاءات املتعددة فعالة يف تعليم 

 مهارة الكتابة وخصوصا يف تعليم كتابة اإلنشاء.

 ن استبانة الطالب بعد تطبيق المادة المطورةالبيانات م (د
وبعد ما جربت الباحثة املواد التعليمية املطورة إىل اجملموعة امليدانية، فوّزعت 
الباحثة االستبانة إىل الطالب ملعرفة رأيهم وشعورهم عن تعليم اللغة العربية 

عد التجربة  ب بباستخدام املواد التعليمية املطورة. وأما نتيجة االستبانة من الطال
 :يف اجلدول التايلكما 
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 (06. 4الجدول )
 نتيجة االستبانة من الطالب بعد استخدام المادة المطورة

 البيانات األسئلة الرقم
 األجوبة

 
0 6 3 4 

كانت املواد التعليمية تسهل لفهم املادة  0
 92 25 9 1 - 12 لدى الطالب

 80،5% 

التعليمية املطورة أن املادة يف املواد  6
 92 25 9 1 - 12 جتذب لتعليمها الطالب

 80،5% 

استخدام الصور واألمثلة من إحدى  3
 الوسائل يف استيعاب املادة

12 - 2 21 23 94 

 82،53% 

استخدام اللغة يف املواد التعليمية املطورة  4
 90 22 24 - - 12 تسهل الطالب لفهمها

 94،0% 

ة املواد املطورة مناسبمجيع العناصر يف  5
 90 20 8 2 - 12 باألهداف املرجوة

 94،0% 

صحة املعلومات يف املواد املطورة من  2
 93 22 9 2 - 12 إحدى املعلومات اجلديدة

 89،01% 
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كانت املواد املطورة مهمة الستيعاب  7
 92 25 9 1 - 12 التعليم

 80،5% 

أن التدريبات يف املواد املطورة تساعد  8
 90 20 8 2 - 12 لرتقية فهم الطالب

 94،0% 

كانت املواد املطورة تساعد الطالب  9
 95 20 9 - - 12 لتعلم ذاهتم

 92،35% 

كانت األلعاب يف املواد املطورة جتعل  01
 الطالب بدافع للتعّلم اللغة العربية

12 - 3 22 0 81 

 08،85% 

من  %80،5ومن نتيجة االستبانة احملصولة من جتربة الفردية، يعرف أن: 
من الطالب  %80،5املواد التعليمية تسهل لفهمهم، الطالب يقولون على أن 

 %82،53يقولون أن املادة يف املواد التعليمية املطورة جتذب لتعليمها الطالب، 
اب الوسائل يف استيع من الطالب يقولون أن استخدام الصور واألمثلة من إحدى

من الطالب يقولون أن استخدام اللغة يف املواد التعليمية املطورة  %94،0املادة، 
من الطالب يقولون أن مجيع العناصر يف املواد  %94،0تسهل الطالب لفهمها، 

من الطالب يقولون أن صحة  %89،01املطورة مناسبة باألهداف املرجوة، 
من الطالب  %80،5من إحدى املعلومات اجلديدة،  املعلومات يف املواد املطورة

من الطالب يقولون  %94،0يقولون أن املواد املطورة مهمة الستيعاب التعليم، 
من الطالب  %92،35أن التدريبات يف املواد املطورة تساعد لرتقية فهم الطالب، 
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من الطالب  %08،85يقولون أن املواد املطورة تساعد الطالب لتعلم ذاهتم، 
 يقولون أن األلعاب يف املواد املطورة جتعل الطالب بدافع للتعّلم اللغة العربية.

يجة على الباحثة النت مجيع االستبانات فحصلت مناملئوية  بالنسبةأما 
 هاقدير تلى أن املواد التعليمية املطورة ، وهذه النتيجة تدّل ع%80،98 الدرجة

 جيد جدا.

 مناقشة نتائج البحث .ب
يتضمن على دليل حمتوى الكتاب،  من املواد املطورة اخلصائصقدمت الباحثة 

ودليل استخدام للمعلم، احملتويات، والدروس ولكل درس يشمل الكفاءة الرئيسية والكفائة 
 شرحها وهذه اخلصائص مناسبة بالنظرية اليت األساسية، والنشاطات التدريبات، والتقومي.

ليم. وتشمل ملساعدته يف تنفيذ عملية التعلم والتعإهنا كل مادة يستخدمها املعلم  يعين جميد
( الكفاية 1املعلم(، )/ليل الطالب( دليل التعلم )د2مادة واحدة على األقل على: )

( دليل العمل الذي يشتمل على بطاقات 5( التدريبات، )0( املعلومات، )3املطلوبة، )
  20( التقومي.2التدريب واملمارسة، )

مهارة  يت تطورت الباحثة تساعد املدرسة يف تنفيذ عملية تعلمأن املواد التعليمية ال
الكتابة ألن هذه املواد تتضمن على الدليل الذي يستطيع أن يساعد املدرس أو الطلبة 

 كل درس  يف الكفاءة الرئيسية والكفائة األساسيةالستخدام املواد التعليمية املطورة جبيد، و 
يف  بع يف تنفيذ عملية التعلم حيت حيقق األهدافكمصدر املدرسة لتحديد اإلجراءات التا

ترقية كفائة الطالب، وتستطيع املعلومات يف هذا املواد أن تعطي اخلربات اجلديدة لطالب 
 الفصل الثامن، والتدريبات اليت قدمت الباحثة يف هذه املواد متنوعة لكي يستطيعوا فهما 

 

                                                             
67Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 60 
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فاءة ة يوجد التقومي ملعرفة إىل أي مدا كومرحيا يف عملية التعلم، ويف هذه املواد املطور 
 الطالب.

قبل أن تطبق الباحثة املواد املطورة على أساس الذكاءات املتعددة لتعليم مهارة 
ية، الكتابة فقد قدمتها الباحثة إىل اخلرباء واملدّرسة اللغة العربية ملعرفة صالحية املواد التعليم

امن ملدرسة ا صالح لتطبيق على طالب الفصل الثفوجدت الباحثة أن هذه املواد اليت تتورهت
املنرية املنرية اإلسالمية أوجونج فانكاه بغريسيك. ألن هذه املواد املطورة مناسبة بطالب 
الفصل الثامن. وترى اخلبرية يف جمال اللغة أن هذه املواد املطورة قد تكون جيد جدا، ألن 

حيحة، اسبة لطلبة املتوسطة، قواعدها صلغتها سهلة، ومفهومة، وواضحة، وللغة الكتاب من
اخلبرية يف  وأما نتيجة التصديق منواختيار املفردات بناء على الشيوع، ومفرداهتا مفهومة. 

، وهذا التقدير مبعىن أن املواد التعليمية جيدة جدا للقيام بتعليم مهارة 95جمال اللغة فهي 
 الكتابة.

احلة، وتصميم املاواد التعليمية أن هذه املواد املطورة ص التعليميرى اخلبري يف جمال 
ألن تصميم الغالف باملادة جيد جدا، كانت الكتابة واضحة يف تقدميها، واستخدام 
احلروف ونوعها ومقياسها واضح ألهنا يسهل الطالب لكتاهبا، اختيار األلوان مناسب، 

خدمها، اضحة حيت يستطيع أن يستاملفرادات املوجودة مناسبة بالصور مقدمة، البيانات و 
يناسب إعداد التدريبات مبستوى الطلبة، أشكال التدريبات متنوعة يعين يصممها مناسبة 

ويرى أيضا أن دليل االستخدام يف الكتاب واضح، الصور  بأنواع الذاكاءات الطالب.
ه وألوانه ر مطابقة مبواد التعليمية، الكتاب جذاب ألنه يتضمن على التدريبات املتنوعة وصو 

ة، يناسب اللغة املستخدمة سهلة ومفهوماللغة املستخدمة مناسبة للطلبة املتوسطة، جذابة، 
لسهولة ااستخدام اللغة بالقواعد اللغوية اجليدة، تقدمي املادة واضح، تقدمي املادة ترتيب، 

طلبة، لتناسب املادة باملستوى املتوسط، التدريبات يف الكتاب لقياس كفاءة ايف التعليم، 
 تناسب املادة بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية، تناسب التدريبات بالكفاءة الرئيسية 
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أشكال النشاطات مناسبة بأساس الذكاءات املتعددة. ويعطي والكفاءة األساسية، 
املالحظة إىل الباحثة بأن التدريبات اليت تستخدمها البد أن تستطيع لقياس كفاءة الطلبة، 

واد املطورة توجد التدريبات اليت مل يقيس كفاءة الطلبة. ولذلك تصحح الباحثة وهلذه امل
 املواد قبل تطبيقها يف امليدانية. وأما نتيجة التصديق من اخلبري يف جمال التعليم وتصميم

، وهذا التقدير مبعىن أن املواد التعليمية جيدة للقيام بتعليم  80،2املواد التعليمية فهي 
 بة.مهارة الكتا

املواد التعليمية كمصدر التعلم هلا وظيفة مهمة يف عملية التعلم، وهي خمتلفة بني 
الوسائل التعليمية اليت تعمل التصال الرسالة فقط، أما املواد التعليمية كمصدر التعلم 
 وظيفتها ليست التصال الرسالة فقط ولكنها أيضا كإسرتاتيجية وطريقة وأسلوهبا. هلا وظيفة

قّدم إنتاجية التعلم، تعطي إمكانية التعليم الفردي يعين إعطاء إمكانية لدى الطلبة لتتلرتقية 
وفقا لكفاءاهتم، إعطاء أساسا علميا إىل التعليم يعين بشكل تطوير املواد التعليمية بواسطة 

 28البحث.
ية ماملواد التعليمية املطورة مناسبة بنظرية وظيفة مصادر التعلم السابقة. املواد التعلي

على أساس الذكاءات املتعددة هلا وظيفة كالوسائل التعليمية يعين التصال الرسالة إىل 
طالب الفصل الثامن ملدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية أوجونج فانكاه بغريسيك. فضال 
على ذلك، املواد التعليمية املطورة هلا وظيفة لرتقية إنتاجية تعلم اللغة العربية خصوصا يف 

مهارة الكتابة. أن ذلك الوظيفة ميكن لننظر إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار  تعليم
 %51،0البعدي اليت تدل على ارتفاع نتائج تعلم مهارة الكتابة لدى الطلبة من الدرجة 

. ارتفاع نتائج تعلم الطلبة ألن وجود رغبة الطلبة إىل املواد التعليمية %04،0إىل الدرجة 
 ون أحوال التعليم والتعلم فعالية. وهذا احلال مناسب بنظرية اليت يقدمها املطورة حىت يك

                                                             
68 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 2 Ilmu 

Pendidikan Praktis, (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2007), hlm. 201 
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أوزر عثمان يف كتابه على أن أحوال التعلم والتعليم املفعول وجود رغبة واهتمام الطلبة يف 
التعليم، كما يقدمه يف كتابه أن الرغبة عوامل فيها تأثرية كبرية إىل التعليم ألن الشخص 

 29إىل شيء فيعمل الشيء كما رغبته. الذي ميتلك الرغبة
أن املواد املطورة على أساس الذكاءات املتعددة تصمم الباحثة بتطبيق أساليب 
التعليم على أساس الذكاءات لدى طلبة فصل الثامن ملدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية 

تعددة يعين ملالذكاءات اأوجونج فانكاه بغريسيك اليت تتكون من ستة أنواع الذكاءات فهي 
الذكاء اللغوي، والذكاء املنطقي، والذكاء البصري، والذكاء املوسيقي، والذكاء الشخصي، 

. يف تعليم مهارة الكتابة باستخدام املواد التعليمية على أساس والذكاء االجتماعي
الذكاءات املتعددة كل الطلبة يستطيعون أن يتوّرطوا مباشرة يف عملية التعلم ألن املواد 
التعليمية حتتوي على احملتويات والتدريبات املناسبة بأنواع الذكاءات الطلبة. التعلم الذي 
ميتلك صلة مع أنواع الذكاءات أو إمكانات الطلبة فيكون رغبة الطلبة للتعليم. كما شرح 
أوزر عثمان السابق على أن الشخص يعمل الشيء الذي فيه رغبته. ولذلك بوجود رغبة 

 التعليم فنتائج التعلم ارتفاع. تعلم الطلبة يف
كل الطلبة لديهم فرصة لتقّدم التعلم مناسبة بأنوع ذكاءاهتم وكذلك لرتقية نتائج 
تعلمهم بكيفية التعلم اليت تناسب بأنواع ذكاءاهتم. لذلك شرح جاردنر أن الذكاء غري 

ق. ولكن يّ حمدود يف الذكاء العقالين فقط الذي البد أن يقيسه باالختبار العقالين الض
 04الذكاء أيضا يصف على كفاءة الطلبة يف جمال الفان، واملكاين، واالتصال، وغري ذلك.

 ومن ذلك، إلعطاء الفرصة لتقّدم التعلم يف كل طلبة الفصل الثامن ملدرسة املنرية املتوسطة 
 

                                                             
69Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 

hlm. 27 
70Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), hlm. 14-15 
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 اإلسالمية أوجونج فانكاه بغريسيك مناسبة بأنواع ذكاءاهتم وكذلك لرتقية نتائج تعلمهم
فتصمم الباحثة املواد التعليمية يف تعليم مهارة الكتابة اليت تطّورها على أساس أنوع 

 ذكاءاهتم.
أساس الذكاءات املتعددة فعالة. ألن الذكاءات املتعددة  علىكانت املواد املطورة 

اءات املتعددة يف هذه يف الذكتثري رغبة الطالب يف عملية تعليم اللغة العربية ممتعا ومرحيا. 
املواد املطورة تتكون من الذكاءات املتعددة يعين الذكاء اللغوي، والذكاء املنطقي، والذكاء 

 البصري، والذكاء املوسيقي، والذكاء الشخصي، والذكاء االجتماعي.
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث .أ
وبعد أن قامت الباحثة بعرض البيانات والتحليل واملناقشة، فتستنبط الباحثة 

 اخلالصة اآلتية:
املطورة على أساس الذكاءات املتعددة تقع يف تعريض  أن اخلصائص من هذه املواد .2

احملتويات وأنشطة التدريبات اليت حُسن بأنواع ذكاءات الطالب اليت تتوّرط يف 
 أنواع الذكاءات. 2تعليم مهارة الكتابة وهذه املواد املطورة تتوّرط 

 يف إن صالحية هذه املواد املعدة مرت بثالثة اخلطوات هي: التحكيم من اخلبرية .1
بتقدير جيد جدا، ومن اخلبري يف جمال التعليم وتصميم املواد  %95جمال اللغة 

بتقدير جيد، ومن املدرسة اللغة العربية يف مدرسة املنرية املتوسطة اإلسالمية  80،2
بتقدير جيد جدا.ومجيع القيمة املئوية دلت  %98،00أوجونج فانكاه بغريسيك 

طة بة وصالح استعماهلا يف مدرسة املنرية املتوسعلى أن هذه املواد التعليمية مناس
 اإلسالمية أوجونج فانكاه بغريسيك.

املواد التعليمية املطورة اليت صممتها الباحثة لتعليم مهارة الكتابة على أساس  .3
الذكاءات املتعددة هلا فعاليتها يف ترقية قدرة الطالب عند كتابة اإلنشاء املوجه، 

بعدي، حثة بني النتائج يف االختبار القبلي واالختبار اليبدو ذلك عندما قارنت البا
جدول  t( أكرب من درجة 28،01حساب يف هذا البحث ) tوذلك أن درجة 

 .%5الداللة ( على املستوى 1،424)
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 التوصيات .ب
طة لتحسني تعليم مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية على طلبة مدرسة املنرية املتوس

 فانكاه بغريسيك فتقدم الباحثة التوصيات فيما يلي:اإلسالمية أوجونج 
 أن يستفيد من نتيجة البحث يف تعليم اللغة العربية خصوصا لتعليم مهارة الكتابة. .2
أن يستخدم املدرس املواد التعليمية املطورة على أساس الذكاءات املتعددة لكي  .1

 الطلبة فهما سريعا وجيدا.
يمية اجليدة املناسبة إلحتياجات وخصائص أن يقوم املدرس بإعادة املواد التعل .3

الذكاءات الطالب، زذلك باختيار املوضوعات السهلة وما هلا ارتباط بأهواهلم 
 اليومية حىت ال ميل منها الطلبة.

 االقتراحات .ج
 بناء على ما جاء يف هذا البحث، تقدم الباحثة بعض االقرتاحات منها:

الكتابة،  صممتها الباحثة لتعليم مهارة تطوير املواد التعليمية يف هذا البحث الذي .2
إذن أرادت الباحثة يف البحث التايل مادة تعليمية ملهارة األربع )االستماع، والكالم، 

 والقراءة، والكتابة.
هذه املواد التعليمية لكتابة اإلنشاء وليس املواد لرتقية مهارة الكتابة كاملة ألن  .1

 اإلنشاء جزء صغري من مهارة الكتابة.
املواد التعليمية اليت صممت الباحثة يف هذا البحث مركزة على تطوير املواد إن  .3

التعليمية ملهارة الكتابة لطلبة مدرسة النرية املتوسطة اإلسالمية أوجونج فانكاه 
بغريسيك، فيحسن أن توجد حبوث أخرى لتطوير املواد التعليمية للمهارات األخرى 

 يف املدرسة األخرى.لطلبة الفصل اآلخر للمرحلة املتوسطة 
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