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 الباب األول

 المقدمة
 دلشكلةمتهيد  . أ

 
يف عملية  ةلكيفية االسًتاتيجي او مل يهتمالوقت احلاضر بعض ادلربني  يف  
 بلغت بية عملية الًت ألّن  مبا ذلك .لتالميذاالًتبية  مملة و مشبعة  كانت  ، حبيثبيةالًت 

 تلميذالربنامج الدراسي من حيث . و مع ذلك التالميذ ناقصة تركز من جهة
  تالميذالفعالية  ونيشجع ادلعلمني كان  نشاط نفسو التعلم ىو أقل من ذلك، مثال

مع قدرة الكالم. و رات اللغوية مبا يف ذلك حركية ادلها و حتسني  فقطمعرفة يف 
قلة و كثرية ادلعرفة و احلفظ  يتعلمون منهم جزئيا، من خالل  تالميذذلك، بعض ال

 .الدراسةيف 
 

واد مو يبلغ  بشكل صحيح  ان يقوم عل  التعلم بية ادلرّّ يف عملية الًت 
ية رلبلة و مقنعة و أنشطة التعليم حىت تكون ةومنهجي ةومبتكر  ةخالق  التعليمية
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 و ةمواتي التدريس توصل يف  .مقررا ميكن أن يتحققالتعلمية  أىداف حبيث مرحة
 ةفعال ميتعل حاجة إىل اسًتاتيجية الوصىلب ادلربني من اإلبداع مع و  ةمبتكر  و ةخالق
(   Kemp)  كيمب قال كما ة .دللو  ةرتيب ال يشعر حىت ةوإبداعي ةكفاء و
  مينشاط التعل نبغيت يى ميتعل اسًتاتيجية أنوضح ( ٩٠٠ٰ: ٯ٨, ريمانخس)

  اموقف رأيو ىذا ال  .وكفاءة ميكن حتقيقها بفعالية  ميأىداف التعل يذتالملا جيب
ىي   ميتعل أن اسًتاتيجية أيضا انيذكر (   Carey ) كاري و(  Dick)  ديك مع

تعلم ال عل  نتائجمعا  ليحصل استخدامها  يتماإلجراءات ادلواد و  رلموعة من
 .ميذ التال

 ااالجناز ساعدتا حىت تكون يف ةئكفة الاسًتاتيجي فعالة وال ةاسًتاتيجي
و فارحني  عملية التعليم  مع ادلتعلمني كن متابعةمت حبيث للمتعلمنيادلفرحة 
: ٯ٨ريمان )خس    .التدريس يف ون لذةيشعر  وادلربنيمعلمني للكذلك  ومفرحني 
مبا  ,نشطة( األ سلسلة) األنشطةخطة  يى  ميالتعل اسًتاتيجية أنوضح  ( ٩٠٠ٰ

 أنالغرض منو  تلفة وخم التعلم قوة يفد استخدام ادلوا أساليب و يف ذلك استخدام
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ترتيب و ىو يدل عل   عينة داف متحقيق أىلىمتظم  هتدف اسًتاتيجية ترتيب
 حتقيقيف  وتوجو ومصادر التعلم مرافق خمتلفاستخدام  و  ميالتعل اخلطوات
  .األىداف

 وصل تس  ميتعل ة ( يقول إن تعميق اسًتاتيجي٩٠٨٩: ٯ٨٠) خاطب
 .ةنسبيال و ةسريعالوالنجاح يف وقت  ميذ لفرح التال تقدرة ادلعلم جلعل

 
(  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) وادلناىج ادلستوىمع وحدة التعليم  موافقا

 تنفيذىا من أي مؤسسة تعليمية  تطويرىا و التعليم العمليات ادلناىجالذي جعلت  
 Kompetensi) والكفاءات األساسية( Kompetensi Standar)ادلنافسة  مع قياسية

Dasarية معايري التعليم )كومالوكالة احل اوضعت اين( الثBadan Nasional Standar 

Pendidikan ) وحدة التعليم  ( تشري أن٩٠٨٩: ٰ) ريمانخسيف ىذه احلالة و
( حالة ٨) لدارس لتنفيذ برامج تعليمية وفقاعطي حرية كبرية للمتوادلناىج ادلستوى 
صوصية ( اخل٫د التعلم، )( توافر موا٪( قدرة ادلتعلمني، )٩البيئة ادلدرسية، )

القة يف صياةة اخلكون ييف عملية التعلم ادلعلمني يلزم أن . وذلك االقليمية 
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 حكومية الًتبية الو  وخاصة يف أىداف  األىداف االسًتاتيجية يف عملية التعلم حبيث
 .اقيتحقمعموما التعلم ميكن 

تعليم ة إسًتاتيجي أداة حيوية يف عملية التعلم. يىم يتعليعتمد عل  اسًتاتيجية  اذا
ألصل يف ا تكان  ( ٩٠٨٩: ٯ٨٠) خاطب و عندما   (MI)لذكاءات ادلتعددة ا

التعلم  ىي  MI،  التعليم وضح يف رلالعندما ت و نظرية الذكاء يف  علم النفس
علم ادلاألساسية ىي كيف  اسًتاتيجياالساسية ىذه جلميع ادلواد يف حقل الدراسة.

  ميتعل ةتيجياسًتا ىي MI. لتالميذاوفهمها  تاسلو  التدريس للتغليف سهلاألتعلم 
 MI. طة الدراسة خل التعلم   يف دالئل شريت اليت التعلم  يف  سلسلة االنشطة ل
عندما يطبق عل  منهج  تالميذلتحسني التعليم والكفاءات ال كبرية يكون قوة  س

  وحدة التعليم وادلناىج ادلستوىمع تنفيذ ىذه احلاعل  أساس الكفاءة.  الدراسي
ادلناىج  تيببرية عل  وحدة التعليم )اقرأ: ادلدرسة( لًت ادلناىج اليت يعطي سلطة ك

 .يةالتعلم ةاسًتاتيجي منعة تنو مع م خطاهتا الدراسة و  الدراسي
  MI   اردنرج لقاكما نفسها(Gardner)  (  ٩٠٨٩: ٠ٮ,خاطب )  
ادلنتجات  جلعل  عادتو يى ذكاء الشخص مصدرأوال،  :األساسية ذجامن ثالثة

 يف .و بنفسو مشكالت حلعادتو و  (إبداع) الثقافية ةل  قيمع لديهااليت  اجلديدة
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مل يتم  ادلخابرات، والثاين، الرمسية االختبارات ال يقتصر عل  أن الذكاء ىذه احلالة
ي عملية ى أن الذكاء ىذه احلالة يف مزيد من ادلعلومات االستخباراتيةالعثور عل  

 لتحقيق أفضل هناية عملية عل  الذكاء، الثالثأكثر تركيزا  و اكتشاف قدرات
ىوارد  .(قدرة ادلرءإجياد  قدرة اكتشاف عملية يى القضية ىذا الذكاء يف، الظروف

 الذكاء، الذكاء اللغوي ذلك و منهّن  الذكاءات إىل مثانية صنفو الذكاء (اردنرج
 احلركي والذكاء ادلوسيقي، والذكاء البصري وادلكاين، والذكاء ادلنطقي الرياضي

 .الطبيعة الذكاءو  داخل الشخص نفسو، والذكاء الشخصية والذكاء

 يذكر ( ٩٠٨٩: ٯ٨٨)، )خاطب( اردنرج

‘Saat ini, para pendidik di seluruh dunia mencari cara efektif menerapkan 

teori ini sebagaimana mereka mencari cara untuk membantu siswa mengenali 

dan mengembangkan kekuatan mereka, dan dalam prosesnya, mendapatkan 

cara mengajar baru yang lebih efektif.’ 

 

تطبيق فعالة ل ةقييبحثون عن طر  العامل يف مجيعادلربني اآلن  أن تعرض وضحادل  
 يف و قدرهتم يروتطوّ  درا إل ميذالتال دلساعدة طريقة  ألهنا تبحث عن ىذه النظري
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ذا من العرض أعاله حيتاج ا .أكثر فعالية لتعليم جديدة ةقيطر لاحلصول  ىذه العملية
يث حب  ةثاحملادقدرة  رقية تيف  ميالتعل ةاسًتاتيجي MI عنث البحان افعل الكاتب 
أن  ةادلقصود ةجزء مهم  القدرة الكالم. عام، فإن قدرة احملادث من ياحملادثة ى

وسيلة ال. ميت يتعلموهناللغة الب ومعقول اجيد لتواصل لفظيا يستطيعون ميذالتال
عقولة نقل رسالة لخآخرين بطريقة مقبولة اجتماعيا للحديث ادلعلومات ادل يدة واجل
 فهمها. مكلوما واليت 
م إن مل يكن ذلم أي يالتعل ةاسًتاتيجي ةاخلسائر اليت تنشأ إذا كانت ادلشاكل      
ا  الثانية ليس ىنم يف تعلم اللغة العربية، و يالتعل ةتحسن عل  اسًتاتيجياالول ل

 و قنعة لتعلم اللغة العربيةادل ما يف ، والرابع KTSPتنفيذ  ةثالثالاللغة العربية شعور ال
كن احلصول عليها إذا متاليت  فوائديف ال كوميةتنفيذ برنامج الًتبية احل مسااخل

التعلم يف عملية التعلم،  يةاسًتاتيج التجديد  درست ادلشكلة االبتكارات أوال يوجد
 ية .ي اللغة العربية يف عملية التعلمالشعور مقنعة من متعلم الثاين ىنك

ة أن تصبح اسًتاتيجي  يف تعلم اللغة العربية MI ميتعل ةاسًتاتيجي البحث عن
 بحثتعلم اللغة العربية وىذه ال يف حتديد  حىت ةدلبتكر و  ةكفاء و يةميالتعلة فعال
عرفة ادل البحث ب حلاجة تاأى الكر الالتعليمية. يف ىذا اخلصوص،  البحث كان
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  . إذا حصلت عل  معلوماتاحملادة عل  قدرة  MI ة التعليمكيفية فعالية اسًتاتيجيل
 احملادةالقدرة  لًتقيةميكن أن يؤدي  MI يةميالتعل ةبأن التعلم باستخدام اسًتاتيجي

 يكون بديال للمعلمني الستخدامها يف ةاسًتاتيجياستخدام ىذا  و  اللتالميذ
 عملية التعليم يف ادلستقبل.

 
 مشكلةال تحديد و صياغة . ب

 
 المشكلة تحديد. ١

مّتصل مع  و .تالميذل قدرة احملادثة ضعفال ىي هتاادلشكال حتديد البحث     
 إلتهم اللغة العربية واسعا مثّ دلّوّجو  االىدافها , فالباحث حيّدد ادلشكلة تغطّيتها اىل

ادلشكلة , قدرة الباحث. بناء  عل  التحديد يف  ال يعرض جّدا مع متاما مطابقا 
 : فالباحث حيديد ادلشكلتها ما يلي

التقريب الًتكيز يف ادلدارس   تالميذلا  شعروا اليت  م اللغة العربيةيتعلال عمليةال .أ
 .تركز دلدارس فقط بدون توّرط التالميذ ميتعلال عمليةال جّدا حبيث

  ى  واحد الذكاء فقط أي الّناحية ادلعريفتهم الذي وضع لو امهّية كرب  ميتعلال . 
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 .لتالميذ احلركيةبدون يوّرط الّناحية 
 اليت توّرط قدرة احمللدثة قليال.م يتعلال عمليةال ج
 مشكلةال صياغة. ٢

 ادلشكلة ما يلي:الباحث   ديحد، فت دلشكلةمتهيد بناء عل  

 تعليمجية إسًتاتياستعمال بل ق ةاحملادثعل   لتالميذا كيف قدرة. ٨

  (؟MIلذكاءات ادلتعددة )ا

 تعليمإسًتاتيجية استعمال  بعدة احملادثعل   لتالميذا قدرةكيف . ٩

 (؟MIلذكاءات ادلتعددة )ا

لذكاءات ا تعليمإسًتاتيجية استعمال يف  ىنا  او مافيها الفعالية ىل. ٪

 ؟ ةاحملادثعل   لتالميذا قدرةترقية  يف   (MIادلتعددة )

 ثالبح هدافج. أ
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البحث ىو الّضاجعة  من  ، أن الغرض ( ٩٠٨٠: ٩٠) ريمانخس كما قدمو     

ليقّدم اخلياري  البحث اىدافالبحث  بوّجو  كّل  قدرة الباحث ليبلغ اىدافو. 
عملية التعليم . و   تقومي نّقد ورس يف خطّة و التعليم عموما. حيصل مفيذ عل  مد

   ث خّصة ما يلي :فاىداف البح  شكلةادل صياةةكما مأمؤل يف 
 

لذكاءات اتعليم إسًتاتيجية ستعمل يدون ب ةاحملادثعل   لتالميذا قدرةف يعر يأ. ل
 ؟ (MIادلتعددة )

 
لذكاءات اتعليم إسًتاتيجية استعمال ب ةاحملادثعل   لتالميذا قدرة فيعر ي . ل
 ؟ (MI) ادلتعددة

 
 لذكاءات ادلتعددةايم تعلإسًتاتيجية استعمال  او مافيها  لفعاليةاىنا   يكتشفلج.
(MI)  ؟ ةاحملادثعل   لتالميذا قدرةيف ترقية 
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 فوائد البحث د.

ف الباحث عندىا امهّية جّيدة يكتش شكلةادل حتديد و صياةة  عل  بناء 

وجد رس نظّري جامعيا و فعلّي نفعّيا  يؤمل الباحث من ىذا النتائج البحث  دلد

 :باحث يتحّصل الفوئدان ما يلياالىداف البحث, فال عل  الفوائدىا. بناء

بالعلم  أي  ثراءالىو يعطي إعانة   يف تطّور  علم ادلعرفة  اجلامعي النظري فوائد .أ

الًتبية اللغة العربية و يستطع ليغٌت الصيغة او  إعانة فكرية او زيادة إخبار  يف تطّور

لق بفعالية عربية خّصتها معالنظرية يساعد الطّور  علم ادلعرفة لًتبية اللغة ال

 يف تعلم احملادثة  MI ميالتعل ةسًتاتيجيإ

 

البحث بسعر  الفعلي النفعي  ىو يزيح الصورة إستعدال للعمل و نتائج فوائد . 
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 ةاسًتاتيجيخول عل  تطّور الًتبية اللغة العربية يف يعلوا ادلشكلة  نفعّيا مّث يعطي  الدّ 

تعليم درجة   و سوى ذلك يف  ترقية دثةقدرة احملال  تعلم اللغة العربية فيمام يفيتعلال

 .اللغة العربية

 ىذا نتائج البحث يؤمل ليعطي الفوائد  مباشرة او ال مباشرة ما يلي :  
 ادلعرفةعلم  طّوير تل .أ
الربية عل  االخّص يف  علمطّوير تيعطي إعانة ذو قيمة يف  ميكن أن البحث نتائج 

 .لم اللغة العربيةتعل ترقية النتائج العملية التعلم يف فصل
 ةسر ددل . 

 ةأكثر فعالي كونيل دارسدل إستريجتية التعليم  حتسني ان  للمدرسة لو خدّ ال كمادة
  لتالميذ زيادة. و نتائج التعلم ميالتعل كيفية حبيث، ةوكفاء
 تالميذل .ج
 فعًت ي و البصريةير طوّ يادلعرفة و  فكتشيف ي  تالميذال من التضا وتعلم  نتائجرتفاء إل
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 .ةمبتكر  طريق من ادلشكلة تحليلال رةقد
 رسددل .د

و    MI  ميتعل ةسًتاتيجيإ فعاليةب ير البحثتطوّ  يف مرجع ومعلومات كمصدر لل
 .يمالتعل البتكار البحث ثقافية زيتعز 
 حثبال .ه

 و  ةيشعر  و  يةئر  ليكون ةمباشر  ىويمع  ة وادلهار  ةرفادلع تكاملل لتعلم كوسيلة
 .و ةري ذلك فعالية وكفاءةلعلم تال العملية ما ةنقدر 

  الرسلة الهيكل التنظيمه.  
 ادلوضوع. ۱ 
 حيصحت صفحةال. ۲
 الباحث بيانال. ۳
 قدمةادل. ٫
 شكر وتقدير. ٬
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 التجريد. ٭ 
 احملتويات . ٮ
 ولقائمة اجلد .ٯ
 صورقائمة ال  .ٰ
 قدمةادلاألول  با ال. ٨٠  
 دلشكلةمتهيد  أ

 صياةة ادلشكلة حتديد و  .
 البحث دافىج. أ
 ثالبح فوائدد. 

  ه. اذليكل التنظيم
 ةلفرضيا و نظرياتال الثاين با ال .٨٨       

  الذكاءات ادلتعددة و ميالتعل ةاسًتاتيجي ،فعالية أ.
  فعاليةتعريف   .٨
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 ميالتعل ةاسًتاتيجي ٩
 ادلتعددة لذكاءاتا ميتعل ةاسًتاتيجي .٪
 اءات ادلتعددةلذكا ميتعل ةاسًتاتيجي خطوات التقنيات و .٫
 ادثةاحمل . 
  حملادثةة حقيق  .٨
 احملادثة أمهية .٩
 ةاحملادث اىداف. ٪
 احملادثة اتخطو  .٫
  احملادثة ميو تق.  ٬
 فرضية .ج

 هج البحثمن الثالث با ال .٨٩       
 ثالبح عينة وموقع  .أ

 تصميم البحث . 
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 البحث طريق .ج
 إجرائيتعريف  .د
 البحث ةأد .ه
 البحث أداة عملية تطوير .و
 مجع البيانات تقنيات .ي
 حتليل البيانات .أأ

 تفسريىا و حوصل البحث  الرابع با ال .٪٨      

 البحث حواصل . أ
 تعليم باسًتاتيجية الضبط فصل و التجرييب  فصل يف القبل  االختبار قيمة . 
MI. 
 MI عليمت باسًتاتيجية الضبط فصل و التجرييب  فصل يف البعدى االختبار قيمة .ج

. 
 ةاحملادثعل   لتالميذا قدرة ترقيةيف   MI  التعليم اسًتاتيجية الفعالية .د
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 اخلالصة ه.
 االقًتاحاتو  النتائج اخلامس با ال .٨٫      

 النتائج .أ
 االقًتاحات . 

 ادلراجع .٨٬      
 ادلالحق .٭٨      

 


