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 الباب الثاني

النظرياإلطار   

 البحوث السابقة . أ

ـ دبوضوع "إستَتاذبية تعلم الطلبة  ََُِعاـ  ىفكتبتو إيرماكايت   الذل البحث

. كأىداؼ ةادلدرسة اإلبتدائية لوبوؾ رانغاف دبنطقة جينفاكا كوتاكاريغُت الشرقي ىفادلنجزة 

سًتاتيجية تعلمهم كيف إ (ِ( كيف يقـو الطلبة بتخطيط التعلم؟ ُىذا البحث ىي: 

 مواجهة اإلمتحاف؟ ىفكيف إستَتاتيجة تعلم  (ّادلدرسة كادلنزؿ؟  ىف

مجع البيانات  ىف. كأما الطريقة ادلستخدمة فىكنوع ذلك البحث ىو البحث الكي

ىي ادلراقبة كادلقابلة كالتوثيق كدعامة ذلا. كمدار ىذا البحث ىو طلبة الفصل اخلامس 

 أنفار.   ّة لوبوؾ رانغاف البالغ عددىم دلدرسة اإلبتدائية احلكومي

( أف زبطيط التعلم الذم قاـ بو الطلبة ُ: ةصل البحث على النتائج التالياكح

ادلنزؿ أك ادلدرسة  ىفسسا على أف التعلم إما أكتوبة؛ من حيث أهنم يعملوف ذلك غَت م

.   ىفأك غَت ذلك ىو نشاط أك عمل غلب القياـ بو   ىفتعلم ( كإسراتيجية الِكل يـو

الفصل تشمل على دخوؿ الفصل على كقتو، كملك الكتب الدراسية، كاالىتماـ على 

مل يتم فهمها، كالقياـ بأكامر ادلدرسُت.  الىتبياف ادلدرسُت، كالسؤاؿ عن ادلواد الدراسية 

ادلنزؿ ىي القياـ بواجبات ادلنزؿ، ادلذاكرة على ادلواد ادلاضية.  ىف( كإستَتاتيجية التعلم ّ
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واجهة االمتحاف ىي: زيادة أكقات التعلم، كالتمرين على ػملً  كإستَتاتيجية التعلم( ْ

األسئلة ادلتعلقة بادلواد الدراسية ادلقررة، كعند االمتحاف يقـو بإعداد أدكات االمتحاف مثل 

قلم الرصاص كشلحاة، كقراءة توجيهات االمتحاف، كقراءة األسئلة مث إجابة السؤاؿ 

 األسهل أكال.  

ـ دبوضوع استَتاتيجية تعلم الطلبة ادلقيمُت  ََُِعاـ  ىفىاتئة  كتبتولبحث  كا

انكاالف بوف. كأىداؼ ذلك البحث ىي: بمسكن ادلدرسة الثناكية اإلسالمية اذلامشية  ىف

( ما ِادلسكن من حيث الطريقة كالوقت؟  ىف( كيف استَتاتيجية تعلم الطلبة ادلقيمُت ُ

( كما ىي احملاكالت حلل تلك ّ استَتاتيجية تعلمهم؟ ىفبة كاجهها الطل الىتىي العوائق 

 العوائق؟ 

مجع  ىف. كأما الطريقة ادلستخدمة فىالوص فىالبحث ىو البحث الكي ذالك

طالبا الذين  ُٗالبيانات ىي ادلراقبة كادلقابلة كالتوثيق كدعامة ذلا. كمدار ىذا البحث 

 ى صحيح البيانات. ر ادلسكن كمخرب زائدا عليادلسكن كمد ىفيقيموف 

مسكن ادلدرسة  ىفكنتائج ىذا البحث ىي أف استَتاتيجية تعلم الطلبة ادلقيمُت 

الفصل،  ىفالثناكية اإلسالمية اذلامشية فانكاالف بوف عن طريق قراءة الكتاب كتكراره 

 الىتكادلناقشة، كالتعلم اجلماعي، كاحلفظ، كالقياـ بالسؤاؿ كاجلواب بينهم. كالعوائق 

اكًتاث التعلم لضوضاء حاؿ  ىف( يصعب الطلبة ُادلسكن ىي:  ىفا الطلبة كاجهه
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النظاـ. كأما  ىف( نقصاف اىتماـ ادلدرسُت ّ( نقصاف عدد ادلدرسُت. ِادلسكن. 

( ّ( ترقية الرقابة. ِ( إلقاء التوجيهات كاالرشادات. ُاحملاكالت حلل تلك العوائق ىي: 

( إعطاء العقاب. كإذا كجدت ادلسائل أك ْتهدين. التفريق بُت الطلبة الغالط كالطلبة اجمل

 التعلم ليسأؿ الطلبة اىل ادلدرسُت مباشرة.    ىفالصعوبة 

التعلم عند طلبة شعبة تدريس اللغة  إسًتاتيجية: ثة نفسها تبحث عن حاكأما الب

 ، كىذا ؼلتلف بالبحوث االسالمية احلكومية بالنكارايا اجلامعة  َُِِالعربية بادلرحلة 

استخدمها  الىتالسابقة؛ من حيث أنو يرتكز على ادلسائل ىي: كيف استَتاذبية التعلم 

الطلبة اجلامعية من حيث طريقة القراءة كاحلفظ، كتابة ادلقالة العلمية مث مواجهة 

 االمتحاف. 

 

 النظرياإلطار  . ب

 تراتيجيةاالس تعريف. ١

 : كالسكاين االجتماعي القاموس ىف ىارتيٍت قالت
Secara bahasa strategi adalah siasat akal, sedangkan secara istilah suatu siasat 

dalam menjalankan sesuatu maksud/tujuan tertentu atas suatu prosedur yang 

mempunyai alternatif-alternatif pada berbagai langkah.
1
 

 

                                                           
Hartini, Kamus Sosiologi dan Kependudukan, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hal. 6.

 1
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 حلل ذفىالتن خطة ىي االسًتاتيجية أف شاه، زلبُت نقلو كما Lawson رىأىل

 اخلطوط أساس كتابو ىف( Enoch) إنوخ كأما 2 .ادلعُت اذلدؼ إىل للوصوؿ ادلشكلة

 3 .ادلسائل على التحديات تكوف الىت احلكم مجعية ىي االسًتاتيجية إف يقوؿ الًتبوية

ىي رلموعة من قرارات يتخذىا ادلعلم، ك تنعكس تلك الإلسًتاتيجية 

ك التالميذ ىف الػموقف التعليمى، فعاؿ يؤديها ادلعلم القرارات ىف أنػماط من األ

حيث يتم  كالعالقة بُت األىداؼ التعليمية ك اإلسًتاتيجية الػمختارة عالقة جوىرية

ىف رلاؿ  4إجتيار اإلسًتاتيجية على أساس أنػها أنسب كسيلة لتحقيق األىداؼ.

أغراض  بلوغل العماؿا ها خٌططفيىت الالطريقة اخلطة ك عٌت ت إسًتاتيجيةالًتبية، 

  5.الًتبية

زبطط بعناية األنشطة الرامية إىل  ىيسًتاتيجية ، إاإلندكنيسية كبَت  قاموسىف 

 ةسًتاتيجيإريقة منهجية العمل / تفعل شيئا. حُت أف األسلوب ىو ط . ىفربقيق

النمط العاـ للطالب التعلم رتبت بشكل منهجي من أجل ربقيق األىداؼ  ىيالتعلم 
                                                           

 مًتجم من
2  

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001, hal. 179. 

3 مًتجم من
  

Enoch, Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hal. 56. 

.ٓ، ص. ََِٓمصر،   ،اسًتاتيجية التعليم ك التعلممجهورية مصر العربية،    4
  

مًتجم من   5
  

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: Kencana, 

2011,  h.37. 
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م ىي سبل اخلرسانة ادلستخدمة أثناء عملية التعلم التعل ةتقني كعاؿ. فعلى ضلو 

 6.ػلدث

تقنية ىي جزء من االسًتاتيجية. من التفاىم أعاله ؽلكن أف طللص إىل أف ال

 ؾ رلموعة كاسعة من تقنيات التعلماسًتاتيجية دراسة كاحدة، ؽلكن أف يكوف ىنا ىف

 ة.ليسة احلاشخصية الفرد ادلناسب أك ظركؼ الدرا

 

  التعلم تعريف. ٢

 العلم طلب ىو التعلم أف" American Heritage Dictionary" قاموس ىف ذكر

 To gain knowledge, comprehension, mastery.)التعلم أك التجربة من استيعابو كأ

through experience or study) 7  .رىأىل Kimble  التغَت أك التطور ىو التعلم أف 

 ىو التعلم  Skinner عند 8.ادلتعودة األعماؿ بسبب ربققت الىت لقاخل على الثابت

  9 .اخللق تغَت إىل يؤدم كىو التجربة أك العمل نتيجة من يتحقق حاؿ

                                                           
  www.matematrick.com akses tanggal 13 Nopember 2015 pukul 11:53 WIB

 6
  

7 مًتجم من
  

B.R. Hergenhahn, Matthew H. Olson, Theories of Learning (Edisi Terjemah), Jakarta: Kencana, 

2008, hal. 2. 

8 .جعدلر نفس ا  
  

ْجع السابق، ص. ادلر   9  

http://www.matematrick.com/
http://www.matematrick.com/
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 القانوف على تركز الىت اجلمعية عن Herman Ebbinghaus حبث خالؿ كمن

 كأ ذكرىا يسهل كذلك ،دائمة حدثت إذا تجربةال أف علىيستػخلص   ،الًتددم

 إذا دبعٌت،. النسياف يقلل سوؼ الزائد تعلمال أف أيضا ىو ككجد 10 .ثانية تكرارىا

 طويلة لفًتة ذلك استمر سوؼك  ،حفظها بعد ادلقاطع من رلموعة انتهاج ىف استمر

 11 .مرة ألكؿ خطأ دكف القوؿ من سبكن بعد توقف أنو لو شلا

الػمباشرة  كليس( incremental) تدرغلي ىو التعلم أف  Thorndike  كاستنتج

(insightful) صغَتة خطوات ىف التعلم كيتم ،أخرل كبعبارة. ادلباشر الفهم أم 

 12 .العمق ىف القضايا إىل فورا القفز من بدال ،منتظمة

 مثَت من كظيفة ىو النادر السلوؾ إف نظريتو ىف  Clark Leonard Hull يقوؿ

. معُت كقت ىف حي بكائن هةادلتوج الىت كثَتة مثَتات من كظيفة كىو.فحسب كاحد

 13.السلوؾ منها يتولد حىت بعضا بعضها تتفاعل ادلثَتات من ككثَت

 Learning is defened as) التجربة قبل من كتعويده السلوؾ تكوين ىو التعلم

the modification or strengtrening of behavior through experiencing .)كهبذا 

 ليس كالتعلم. العمل عملية إنو نقوؿ بل العمل نتيجة وى التعلم إف النقوؿ ادلعٌت،
                                                           

ْْادلرجع السابق، ص.  10  
ْٓجع السابق، ص. ادلر   11

 

ِٔادلرجع السابق، ص.   12
  

ُِْجع السابق، ص. ادلر   13
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 ليست التعلم كنتيجة. ادلباشرة التجربة فهو ذلك من أكسع بل حسب الذكر

 14 .السلوؾ تغَت ىي بل ادلمارسة نتيجة على االستيعاب

 كونو إىل ذلك ؤدمفى أحد، تعلم كإذا. السلوؾ ىو التعلم أف  Skinnerعند 

 . كونو فتقهقر أحد اليتعلم إذا كالعكس،. قبل من سنحأ

 : كالتايل األحواؿ التعلم ىفك 

  التعلم قوة إىل تؤدم الىت الفرصة(  ُ

  ادلتعلم قوة( ِ

 15.القوة تلك لتأكيد مغبة( ّ

 كبعد. القدرة شكل ىف التعلم كنتيجة معقد، نشاط ىو التعلم Gagne كعند

 ثالث للتعلم أف جاجٍت كأكضح. كالقيم كادلوقف كادلعرفة ادلهارة، أحد يستحق التعلم

 توضيح كؽلكن. التعلم نتيجة مث كالداخلي، اخلارجي، الظرؼ: ىي رئيسية عناصر

     16 :كالتايل البياف برسم ذلك

 

                                                           

مًتجم من   14
  

M. Joko Susilo, Sukses dengan Gaya Belajar, Yogyakarta: PINUS, Cet.2, 2009, hal. 23. 

ِْادلرجع السابق، ص.   15
  

ِٔادلرجع السابق، ص.   16
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 : على تشمل مراحل ثالث تعلمال أف Gagneعند 

 التعلم إعداد (ُ

 . أخرل مرة وماتادلعل نيل على كالرجاء نتياهاال توجيو هافى غلرل ادلرحلة ىذه ىفك 

 التعلم كمظاىر االستحواذ (ِ

 . القوة ترقية مث كالتأكيد الداليل، كرمز االنتقائي، للتصور تستخدـ ادلرحلة كىذه

 التعلم من ربويل (ّ

 ادلراحل كىذه. العاـ بشكلو ذفىكالتن للتنمية االشارة على تشمل ادلرحلة كىذه

 17.كالتعليم التعلم عملية ىف ادلعلم تسهل كلها

. كالتجربة بادلمارسة التعلم ذيفتن كإف. السلوؾ األقصى التعلم نتيجة إف

 كؽلكن بُت السلوؾ كذلك. ادلقرر اذلدؼ حسب على ثابت منو ادلتولد كالسلوؾ

                                                           

ِٖادلرجع السابق، ص.   17
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. الفعل ىف ربقيقو بل فحسب عمل دبا عارؼ أحد يكوف ال ذلك، كضلو. فحصو

    18 .كادلمارسة تجربةال بسبب كىذا. العمل ىف السلوؾ ربقيق ىنا" ثابت" فمعٌت

 ىو التعلم إف بورطاف يرل The Guidance of Learning Activities كتاب ىف

 يقدر حىت وفى يعيش الىت البيئة مع أك غَته مع معاملتو كجود بسبب أحد سلوؾ تغيَت

 H.C. Witherington عرؼ Educational Psychology كتاب ىفك .  هبم التعامل على

 حيث من جديد كوف ىف أنو أحد نفس يوضح الذم النفسي يَتالتغ ىو التعلم أف

  19.كالشعور كالشخصية كالعادات كالسلوؾ ادلهارة

 عن تتغَت السلوؾ تكوف الىت العملية ىو التعلم أف James o Whittaker لرأ

 السلوؾ إىل للوصوؿ أحد هبا قاـ الىت العملة ىو التعلم. كالتجربة ادلمارسة طريق

  20.بيئتو مع معاملتو ىف أحد ذبربة كنتيجة كىو سباما، اجلديدة

 إىل نفسو لتغيَت أحد بو قاـ الذم الوعي ىو التعلم أف اهلل عبد كاستنتج

 كاجلسمية األخالقية بالظركؼ ادلتعلقة كالتجربة ادلمارسة طريق عن السلوؾ أحسن

 21. ادلعُت اذلدؼ إىل للوصوؿ كالعقلية

                                                           

    ٩٣ - ٠٤ جع السابق، ص.ادلر 
 18

  

.نفس ادلرجع  19
 

.نفس ادلرجع  20
  

.نفس ادلرجع   21
  

 مًتجم من
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قبل الفرد يؤثر ىف نشاطو الػمقبوؿ. ك يعرؼ كيدكرث التعلم بأنٌو نشاط من 

معٌت ذلك أف كيدكرث يعتػرب التعلم سلوكا يقـو بو الفرد من شأنو  أف يؤثر ىف سلوكو 

 22الػمقبوؿ فيحسنو ك يزيده قدرة على التػػػػػكيف.

إٌف التعلم ىف نظر مىٌن عبارة عن عملية تعديل ىف السلوؾ أك الػخربة. قتعلم 

طى النزعة ما ىو إال نوع من تعديل ىف السلوؾ، ذلك ألف الفرد ألف يكوف ديػمىقر 

 23الفرد بطبعو مياؿ إىل حب السلطرة، تواؽ إىل العدكاف.

كونو أحد فركع ادلعرفة   قتصر أعلية دراسة موضوع التعلم ىفنظريات التعلم ال ت

فحسب كلكن الرتباطو الوثيق بالنشاط اإلنساين كاحليواين أيضا. فالتعلم يعٍت أصال 

السلوؾ  ى السلوؾ كاخلربة ، أك التغيَت ىفتطرأ عل ىلإلدرجة األكىل بدراسة التغَتات با

التغيَت  كاخلربة ، كمثل ىذه التغَتات تشمل عمليات االكتساب للسلوؾ أك اخلربة ،أك

السلوؾ كاخلربة، أك عمليات احملو للسلوؾ كاستبدالو بسلوؾ جديد، كمن ىذا  ىف

م يبدك على درجة عالية من األعلية كاحلساسية ، كما ادلنطلق صلد أف موضوع التعل

لسلوؾ كأسبابو يستحق الدراسة كالبحث كالتقصي بغية التعرؼ على خصائص ا

                                                                                                                                                               
Dr. Aunurrahman, M.Pd, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: CV. Alfabeta, 2009, h. 35 

َِمكتبة مصر، ص. سيكولوجية التعلم، دكتور مصطفى فهمى،   22
 

ِِادلرجع السابق، ص.   23
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اىل  لتؤد ؼ على األسباب كالعوامل اليت، باإلضافة اىل التعر كعواملو كمتغَتاتو

  24.يوحدكث التغَتات يف ىذا السلوؾ يف ادلواقف ادلتعددة كاخللل الذم يطرأ عل

اللغزايل، كؽلكن أف يتم توجيو التعلم يف البحث عن العلم مع النهجُت،  رأل

ىذا التوجيو عادة  اإلنساف التوجيو كقد درس. رباين التوجيو كاإلنساف  التوجيو كىي

 25.من قبل البشر، كعادة ما يستخدـ احلسية اليت تعًتؼ هبا الناس معقوؿ

اؼ ادلعرفة الناذبة التغَتات السلوكية. عملية التعلم غلرم استكشالغزايل،  رأل

كنقلت الصحيفة عن الغزايل أبو الدرداء تعلم النحو التايل: "تتيح لك أف تصبح 

)ليس كاحدا من ثالثة(، مث  الرابعتكوف  نمن معرفة أك تعلم أك تسمع، كلالشخص 

 26".ليموت

ن لديو قدرة أكرب يف مسؤكليات احلياة كاالزدىار م نسافتعلم صنع اإل 

األرض. كباإلضافة إىل ذلك، مسح الدراسة أيضا البشر لتطوير القدرات كادلهارات 

دينية )يف ىذه كجهة نظر  ىف 27.الالزمة لضماف البشر ؽلكن ربقيق الكماؿ غَت عادية

                                                           

   ، . ِٕ، ص. ََِٕ نظريات التعلم، مصر: غدير العلم ك احلكمة،االستاذ الدكتور عدناف يوسف العتـو 24
  

alghazalipendidikan.blogspot.in akses tanggal 15 Nopember 2015 Pukul 15:03 WIB.
25

 

جعدلر نفس ا     
26

  

 مًتجم من 
27

  

M. Ustman Najati, Psikologi dalam Al-Qur’an (Alih Bahasa: M. Zaka Alfarisi), Bandung: Pustaka 

Setia, 2005, h. 251. 
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التعلم ىو كاجب على كل مسلم من أجل كتساب ادلعرفة حبيث احلالة اإلسالـ(، 

 28.ازدياد درجة احلياة

 أف اسًتاتيجية ةالباحث تخلصالتعلم،  وؿ اسًتاتيجياتح من النظريات

تحقيق األىداؼ ل شركطه مطلىبه  القياـ هبا ك أف ،مرتبة أك خطوات كسيلة يالتعلم ى

 .التعلمكصلاح 

 

 عناصر التعلم. ٣

الستمرار عملية التعلم. كيقوؿ  ةتكوف مؤشر  الىتعناصر التعلم ىي عوامل  

Cronbach  عناصر ىي: عملية التعلم سبعة  ىف 

اذلدؼ. إف التعلم يبدأ لوجود ىدؼ ػلتاج ربقيقو. كيوجد ىذا اذلدؼ بسبب كجود ( ُ

احلاجة. كيكوف التعلم أك ذبربتو فعاليا إذا كاف متجها إىل اذلدؼ الواضح كذم مغزل 

 للفرد. 

                                                           

مًتجم من   28
  

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Jakarta: Raja Grafindo, 1997, h. 95. 
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 إىل الطالب، ػلتاج العمل الصاحل مع إجراء الدراسة على اكوف قادر ياالستعداد. ل( ِ

أف  من النضج شكل ىف كاالستعدادالنفسية، جيدة، ك  ادلادية كالتأىب داداالستع

  .التعلممن ذبربة  ادلتعلقة اءشياال الطالبفعل ي

 كالبيئة،  ادلكاف، التعلم. كالغرض من ذلك ىو حاؿ ىف ذبرم أنشطة التعلماحلاؿ. ( ّ

اجملتمع ك اريُت، ن اإلدفىمدير ادلدرسة، كادلوظكادلعلمُت ك  األدكات كادلواد الدراسيةك 

 اآلخرين.ادلدرسي 

التفسَت. أم أف يفسر الطالب بنظر إىل العالقة بُت مكونات حاؿ التعلم من حيث ( ْ

 يقدر على حصوؿ اذلدؼ. الىتمعانيها كاتصاذلا بادلمكنات 

قـو فىعن إمكانية حصوؿ ىدؼ التعلم  تفسَت من استنادا إىل نتائج االستجابة.( ٓ

ذلك ؽلكن على شكل احملاكالت ادلخططة كادلنتظمة أك على الطالب باالستجابة. ك 

 (Trial and Errorشكل التجربة كاخلطأ )

 اختارىا الطالب.  الىتالعواقب كىي نتيجة النجاح اإلغلابية كالسلبية كاستجابة ( ٔ

ز، كاجلهود ادلبذكلة فى، كالتحالركح ادلعنوية فضؼل فشلال ؽلكن أف للفشل. رد فعل( ٕ

 ألنو يريد أف الطالب رفع، فإنو ؽلكن أيضا كمع ذلك يد من الدراسة،مز  للحد من

 29 .الفشل يتعلم من
                                                           

نمًتجم م 29 
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ليسيطر الطالب على بعض الكفاءات كعناصر   Zhou Nanzhao كاقًتح 

 التعلم. كىذه الكفاءات ىي: 

 تيار كالتجهيز كتنظيم البيانات. خاجلمع كاال ىفالكفاءة ( ُ

 يلة ادلعرفة كالفهمسيطرة األدكات كوس ىفالكفاءة ( ِ

 ادلواصلة بُت الناس فعاليا ىفالكفاءة ( ّ

 تكييف النفس ألجل مواجهة تطور احلياة ىفالكفاءة ( ْ

 فريق كاحدب ػتعاكفال ىفالكفاءة ( ٓ

  30حل ادلسائل من خالؿ احلوار كادلفاكضات السليمة ىفالكفاءة ( ٔ

 

 للتعلم العامة المبادئ .٤

 : يلي ما كىي مبادئا للتعلم أف Sukmadinata صور

 .التنمية من جزء ىو التعلم (ُ

 .احلياة ؿاطو  التعلم (ِ

                                                                                                                                                               
  Prof. Dr. Suyono, M.Pd. dan Drs. Hariyanto, M.S., Belajar dan Pembelajaran (Teori dan Konsep 

Dasar), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 126.  

 30   ُِٕ-ُِٖالسابق، ص.   ادلرجع 
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 األفراد جهود ككذلك كالنضج، كالبيئة، الوراثة، طريق عن التعلم صلاح كيتأثر (ّ

 .بنشاط

 ة،يفادلعر  ادلهارات تطوير التعلم غلب كلذلك، .احلياة جوانب مجيع تعلم يغطي (ْ

 .كادلهارات ،اةكاحلي ،ةالنفسيك  كالوجدانية،

 مكاف أم ىف ذبرم التعلم أنشطة (ٓ

 غَت أك  الرمسية، ادلواقف ىف ادلعلمُت، من معلم بدكف أك مع ػلدث التعلم (ٔ

 .النظامي كغَت الرمسي،

 .كذلك اجليدة كاخلطة االسًتاتيجية إىل ػلتاج اجليد التعلم (ٕ

 أبساطها إىل أصعاهبا. من ؼلتلف التعلم عماؿأ (ٖ

 التعلم ىف احلواجز ػلدث أف ؽلكن(ٗ

 31 .اآلخرين من كالتوجيو ادلساعدة يتطلب التعلم من معينة حالة ىف (َُ

 

 وهدفه التعلم خصائص .٥

 : كالتايل خصائص للتعلم أف Wragg كأعرض

                                                           

31  ُِٖ -ُِٗ ، ص.نفس ادلرجع
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 .قصد بغَت أـ قصدا أحد نفس عمل إىل يشَت التعلم( ُ

  غَته مع أحد معاملة ىو التعلم( ِ

 32.السلوؾ تغيَت ىو التعلم نتيجة( ّ

 الباحثُت بعض حبث كقد. كاخللق كاجلسم العقل مهارة ادلتعلم يستخدـ سوؼ

 كىم. Simpsonك ،Bloom، Kratwohl منهم متسلسال، بتفصيلها الظركؼ تلك عن

 حبثهم كنتيجة. التعلم هبدؼ كعالقتها الداخلية ادلهارة حسب على السلوؾ يفصلوف

  33.كأصحابو Bloom التعليم صنيفتبػ يسمى

 : التصنيف ذلك ىف الظركؼ ثالثة كىناؾ

 ك ىي  السلوؾ أنواع ستة على تشمل الىت العقلية الظركؼ . أ

 الذاكرة ىف كتتمكن دراستها سبت الىت األحواؿ عن الذكر من تتكوف ادلعرفة( ُ

 كادلنهج كالنظريات كالقواعد، كادلعاف، قائق،باحل تتعلق ادلعرفة كتلك. الذىن أك

   احلادثة أك كاألساس

 األشياء دبعاف تتعلق كادلعرفة( ِ

                                                           

منمًتجم  32 

   B.R. Hergenhahn, Matthew H. Olson, Theories of Learning7ndt (Edisi Terjemah), Jakarta: 

Kencana, 2008, hal. 63-63  .  

 32مًتجم من

 Dr. Aunurrahman, M.Pd, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: CV. Alfabeta, 2009, h. 94-52.  
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 السألة لتوجيو كالقواعد ادلنهج ذيفىتن على القدرة على يشمل ذيفىكالتن( ّ

 اجلديدة

 ؽلكن كاحدة بنية يكوف حىت ادلتفرقة أنواع تفصيل قوة على يشمل ليل،حالت ( ْ

 . فهمها

ع التوليف، كيشمل القدرة على تكوين ظلط جديد، على سبيل ادلثاؿ، كض( ٓ

 برنامج عمل.

ذلك القدرة على رأم بعض األشياء مستندة على بعض  ىفالتقييم، دبا ( ٔ

 ادلعايَت. على سبيل ادلثاؿ، تقييم نتائج باقة.

قدرة الفرد. ينبغي أف تعقد أدىن  السلوؾ يوضحأف  تلك األنوع كلها دبعٌت

 34لديك سلوؾ العايل. كقبلسلوؾ مسبق لدراسة 

 أنوع: ى سبعة خللقية تشمل علكالظركؼ ا . ب

ضلو حساسية كاستعداد لدفع االنتباه إىل ىذه األشياء  نتضمي ذمالقبوؿ، كال( ُ

 معينة.

أم  ىفاالنتباه كادلشاركة  ضمن االستعداد، كاالستعداد لدفعت يتمشاركة، كال( ِ

 نشاط.

                                                           

.نفس ادلرجع   34
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، كازباذ ذم يتضمن قبوؿ قيمة كتقدير، اعًتاؼتقييم كربديد ادلوقف، كال( ّ

 موقف.

القيم كدليل كالتعامل مع شمل القدرة على تشكيل نظاـ ي ذم، الظيملتنا( ْ

 احلياة.

تشمل القدرة على تقدير قيمة، كربويلها إىل قيمة  الىتتشكيل ظلط احلياة، ك ( ٓ

 35ظلط احلياة الشخصية.

 ىي:  أنواعالظركؼ اخللقية تشمل على سبعة  ج.

 ؾادر إك  اخلصوص جوك  على األشياء كصفك  فرز على القدرة شملي اإلدراؾ،( ُ

 .9 ك 6 أرقاـ كالفرز ،الفرز لوف ادلثاؿ، سبيل على .األشياء ىذه بُت الفركؽ

 ىناؾ يكوف حيث ما موقفو  ىف نفسال كضع على القدرة ضمني ،االستعداد( ِ

 .البداية موقف سباؽ ،ادلثاؿ سبيل على .احلركات من سلسلة أك حركة

 على. االنتحاؿ حركة أك ،ادلناسب ادلثاؿ ءأدا على القدرة تضمن ،متثلةادل ركةاحل( ّ

 .النمط على الدائرة كجعل ،الرقص حركات تقليد ادلثاؿ سبيل

 سبيل على. ادلثاؿ سبيل دكف احلركات أداء على القدرة شملت ،عتادةادل ركةاحل (ْ

 .صحيح بشكل العايل الوثب ،ادلثاؿ

                                                           

.نفس ادلرجع   35
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 عدة من تتكوف الىت ارةادله أك احلركة أداء على القدرة تشمل ،عقدةادل ركةاحل (ٓ

 .مناسب بشكل ادلعدات تفكيك ادلثاؿ سبيل على .كدقة ككفاءة بسالسة مراحل

 ظلط على تعديالتك  تغيَتات إجراء على القدرة تشمل ،حركة أظلاطتعديل ( ٔ

 مع التنافس على القدرة ،ادلثاؿ سبيل على. ةبقاطادل ك ةادلتطلب ات اخلاصةركاحل

 .منافس

 تلقاء من أساس على جديدة حركات أظلاط اصلاب على القدرة شملت اإلبداع،( ٕ

  36.الرقص حركاتك  اجلمباز حركات إبداع على القدرة ادلثاؿ، سبيل على. نفسال

 

 التعلم أنواع. ٦

 اجلزئي التعلم( ُ

 السجع دراسة مثل كاسعة، دبادة متوجها أحد كاف إذا عموما ينفذ اجلزئي التعلم   

 مجيع ػللأف  أحد يكوف احلاؿ، ىذا ىفك . النفس دفاعك اجلسمية احلركات أك

 . ادلتفرقة األقساـ إىل بتقسييمها الدراسية ادلواد ىف ادلوجودة ادلشاكل

 بادلعلومات التعلم( ِ

                                                           

.نفس ادلرجع   36
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  سنة أكؿ ىف Gestalt النفس علم عماءز  كأحد W. Kohler يعرؼ النوع ىذا    

" التعلم" النفس علم ىف األساسية القضية ىي ادلعلومات مفهوما، لكونو. ُُٕٗ

 السلوؾ بيانات على مؤسسا ادلعلومات عن يبُت أنو كبالرغم. الفكر عملية

 كلكن ،(السلوؾ تنظيم وفى ػلدث كمفاجأ مباشرة ادلشاكل حل ىف التطوير)

 نظرية أف Gestalt كعند. اجلديد السلوؾ مذىب زعماء النوع ىذا ؼلالف

 على باحلل يتعلق كاحد بسلوؾ دلشكلا السلوؾ تنظيم ىف عملية ىي ادلعلومات

 نوع أف C.E Osgood منهم اجلديد، السلوؾ مذىب زعماء عند كأما. ادلشكلة

 ضلو ادلشكلة تحفأصب. الدكافع مجعية من األشكاؿ أحد ىو بادلعلومات التعلم

 ليصبح ادلشكلة السلوؾ تنظيم عن البياف ىي تكييف اجلديد السلوؾ مذىب

 الرجوع ؽلكن اخلالؼ ىذا ىفك . ادلشاكل على باحلل قادلتعل الثابت السلوؾ

 ىي ادلعلومات أف كعنده. الذايت السلوؾ مذىب يقًتح الذم G.A. Millerإىل

 ادلشكلة السلوؾ على ادلؤسسة األخرل اخلطوط تنظم الىت احلل قضية من االنتاج

 . قبلها

 التمييزم التعلم( ّ

 كمنهج ككضعها ادلثَتاتك  األحواؿ صفات بعض الختيار كمحاكلة كىو    

   . ادلختلفة ادلثَتات رلاكبة إىل الفاعل ػلتاج التجربة، فىف التعريف، كهبذا. السلوؾ
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 االمجايل التعلم( ْ

 السًطرة أحد كنسبي  حىت بالتكرار اهمجيع مي ل  عى تػي  الدراسية ادلواد تكوف النوع ىذا ىفك    

  . جيشطالت دبنهج أيضا النوع ىذا كيسمى .عليو

 بادلفاجأة التعلم (ٓ 

 النوع ىذا عند ألف. اذلدؼ لو يكوف أف غلب التعلم أف قوال ؼلالف ادلفهـو كىذا   

 فويضعت البحث، أجل كمن األساس، ىذا كعلى. لتعلمىف ا  الرغبة ألحد ليس

 اإلشارة أك األمر وفى يوجد مل إذا بادلفاجأة النوع ىذا كيقاؿ: كالتايل ذفىالتن صيغ

 احلياة ىف جدا مهم النوع ىذا ككاف. بعد ستمتحن الىت اسيةالدر  ادلواد عن

 كخصوصا ادلهمة، القضايا من النوع ىذا فأ الًتبية علماء رأل كلذلك.  اليومية

 التعلم نوع ىف إف البحوث أحد ىف يقاؿ مث كمن. االرادم بالتعلم سلالفا لكونو

 .   أحد قدرة اضلطت  لككلذ ىاـ، دكر ذلا ليس الدراسية ادلواد تكرار أف بادلفاجأة

 باآللة التعلم (ٔ

 يكوف فأل توجهو الىت باإلشارات تتبع ادلهتمة الطالب حركات كانت النوع كهبذا   

 ؽلكن ادلتعلم إف آجال، كاف  أـ عاجال كلذلك،. ال أـ النجاح غلد ىل الطالب

 نوع ىذا إف احلاؿ ىذا ىفك . احلاجات حسب على التعزيز طريق عن تنطيمو
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 ادلطلوبة، السلوؾ على سلك إذا أحد يثاب كىنا،. السلوؾ بتكوين ؼلتص مالتعل

 . معُت سلوؾ تكوين ذلك بعد كيكوف ذلك،عند  ذباكز إذا يعاقب انو كالعكس،

 الكامن التعلم (ٕ

. كامنا يسمى كلذلك مباشرة، تتحقق مل السلوؾ تغيَتات كانت النوع ىذا ىفك    

 للبحث السلوؾ مذىب زعماء بُت اجلدؿ إىل دمتؤ  باحليواف التجربة إف ،التاىلبك 

 عوامل من ليس التعزيز أف التجربية تلك من ككجدكا. التعلم ىف التعزيز عوامل عن

 يعترب التعلم نوع ىذا إف الذاكرة، عن البحث ىفك . التعلم ىف إدخالو غلب الىت

  بادلفاجأة التعلم نوعأ من

 الذىٍت التعلم( ٖ

 ادلعرفة عملية ىف تغيَت فقط كلكن التعلم، نوع ىذا ىف السلوؾ تغيَت يتضح مل   

 ىف جدا ضحااك  النوع ىذا ربقيق ككاف. دراستها ذبرل الىت ادلواد كجود لعدـ

 كمنهم. مطلقا باألخرل زبتلف التشغيل صياغة تكوف مث كمن. احلركية الواجبات

 كتصور اآلخرين، سلوؾ مالحظة طريق عن التعلم ىو الذىٍت التعلم إف يقوؿ من

 .   ذلك كغَت حركاهتا

 االنتاجي التعلم (ٗ
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 كالتعلم. قلتنالا سباـ طريق عن بالتعلم أيضا يسمى النوع ىذا إف R. Beruis يرل

 انتاجيا التعلم كيسمى. حاؿ إىل حاؿ من االنتقاؿ ألجل االمكانيات تنظيم ىو

 .حلو مث آخر حاؿ إىل حاؿ من ادلسألة نقل على أحد يقدر إذا

 الشفهي لمالتع( َُ

 ادلمارسة طريق عن باللساف تتعلق الىت ادلواد عن التعلم ىو النوع ىذا كمعٌت   

 من ةالكالسيكي التجربة ىف نظره ؽلكن التعلم ىذا كأساس. ذاكرةكادل

Ebbinghaus .ال كلمتُت عن عيااجلم التعلم من انتشرت التجربة ىذا ككانت 

   37.شفهيا تعبيَتىا البد الىت ادلركبة كلةادلش لحل بادلعلومات التعلم إىل ذلما معٌت

 

 التعلم أنماط. ٧

 accelerated( ك )brain-basic learningأنواع التعلم مؤسسا على )

learning :تنقسم إىل ) 

 كالتفاىم، راتكالتصو  استخداـ الصور ػلبادلكاين( كىو البصرم ) التعلم ظلط( ُ

 ادلكاين

                                                           

 مًتجم من   
37

  

M. Joko Susilo, Sukses dengan Gaya Belajar, Yogyakarta: PINUS, Cet.2, 2009, h. 59 – 63. 



30 
  

 ادلوسيقى كاألصواتالسمعي ادلوسيقي ػلب  ظلط التعلم( ِ

 ػلب استخداـ الكلمات كاأللفاظ كتابة كانت أـ قوال اللفظي ظلط التعلم( ّ

 ػلب حركات البدف كاليدين كاللمس.  ادلادل أك احلركي ظلط التعلم( ْ

 ػلب استخداـ ادلنطق كالربىاف كالرموز.  ادلنظقي ظلط التعلم( ٓ

 ػلب التعلم اجلماعي  االجتماعي ظلط التعلم( ٔ

 38النفسيػلب االنفراد أك االعتزاؿ، أم تطبيق التعلم  االنفرادم ظلط التعلم( ٕ

 

 عقبات التعلم. ٨

بشكل عاـ، كالعوامل اليت تؤثر على عملية تعلم األطفاؿ ؽلكن تقسيمها إىل 

فهو يؤثر بالضبط سلرجات التعلم عوامل داخلية كعوامل خارجية. أما العامل الثاين 

 .عاملُت ربوؿ دكف التعلماليلي على  . كسيتم كصف مالطالبال

 العوامل الداخلية  (ُ

                                                           

38 مًتجم من
 

Prof. Dr. Suyono, M.Pd. dan Drs. Hariyanto, M.S., Belajar dan Pembelajaran (Teori dan Konsep 

Dasar), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal 160-161. 
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أف تؤثر على  من داخل الفرد، كؽلكن ىالعوامل اليت تأتالعوامل الداخلية ىي  

. كتشمل العوامل الداخلية كالعوامل الفسيولوجية كالبيولوجية لنتائج التعلم الفرد

 .كالعوامل النفسية

 العوامل الفسيولوجية كالبيولوجية ( أ)

ًتة حساسة ىي فًتة عمل تًتاكح عوامل فسيولوجية على اجلسم البشرم. ف

 .العوامل الفسيولوجية ىي عوامل تتعلق احلالة ادلادية للفرد

 العوامل النفسية ( ب)

العوامل النفسية ىي العوامل ادلستمدة من احلالة النفسية اليت قد تؤثر على 

ؤثر على عملية تعلم عملية تعلم الطفل. عدة عوامل نفسية الرئيسية اليت ت

 .األطفاؿ ىي ادلخابرات الطالب، كالتحفيز، كادلصاحل كادلواقف كادلواىب

 ارجيةالعوامل اخل(  ِ

يتم تعريف الذكاء بأنو القدرة على رد ، الطالب ادلخابرات / االستخبارات

الفعل التحفيز النفسي كالبدين أك التكيف مع البيئة من خالؿ الطريقة الصحيحة. 

، ال عالقة االستخبارات فقط لنوعية من الدماغ كلكن أيضا أعضاء اجلسم كبالتايل

األخرل. كلكن إذا ترتبط مع ادلخابرات، كبطبيعة احلاؿ، فإف الدماغ ىو اجلهاز اذلاـ 
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بادلقارنة مع غَتىا من األجهزة، ألف كظائف ادلخ على أنو العضو ادلتحكم االعلى 

 39.جلميع األنشطة البشرية

عملية التعلم لألطفاؿ، ألنو ػلدد  الذكاء ىو العامل النفسي األكثر أعلية ىف

 جودة تعلم الطالب. ككلما زاد ذكاء الفرد، كزيادة فرص األفراد لتحقيق النجاح ىف

التعلم. لذلك، ربتاج التوجيو للتعلم من اآلخرين مثل اآلباء كادلعلمُت، كىلم جرا.  

قيق التعلم الناجح، كادلعرفة كالفهم للمخابرات رب كما العوامل النفسية مهمة ىف

ربتاج إىل أف تكوف شللوكة من قبل أم ادلعلمُت ادلهنية احملتملُت، حىت يتمكنوا من 

 40.فهم مستول الذكاء

فهم مستول ذكاء الفرد ؽلكن احلصوؿ عليها من قبل اآلباء كادلعلمُت أك 

ك طبيب نفساين. حبيث األطراؼ ادلعنية من خالؿ التشاكر مع طبيب نفساين أ

مستول الذكاء الذم. معلومات عن مدل ذكاء الشخص  الب ىفؽلكن معرفة الط

قيمة جدا للتنبؤ قدرة الشخص على التعلم. كفهم من مستول الذكاء لدل ادلتعلمُت 

 41.تساعد ادلساعدة ادلباشرة كالتخطيط اليت ستقدـ للطالب

                                                           

 مًتجم من 
39

  

Partowisastro Koes. Diagnosa dan Pemecahan Kesulitan Belajar Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 1982, 

h. 103. 

40 نفس ادلرجع 
  

41 نفس ادلرجع 
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التعلم،  ت احلواجز ىفعندما رفع، ىي كيفية التغلب على عوائق التعلم

كغلب التغلب على ىذه العوائق. مع التغلب على ىذه العقبات، ؽلكن لعملية 

التعلم تعمل بشكل جيد، كؽلكن أف ربقق نتائج التعلم القصول. كيفية التغلب على 

، ىي كما كاألسرة بداية الطفل ربوؿ دكف التعلم ؽلكن أف يكوف ىف العوائق اليت

 يايل:

 الطالب . أ

 فاظ على الصحة البدنيةاحل (. 1

 تزايد الثقة  (.2

 بناء التحفيز الذايت (.3

 التعلم للتفاعل مع البيئة  (.4

 تعلم للحفاظ على العواطف  (.5

 (.ربمل الظركؼ )االقتصادية كادلادية، كما إىل ذلك  (.6

 األسرة  . ب

 أعط مثاال ػلتذل بو يف ادلواقف كالسلوؾ لألطفاؿ (. 1

 ـ العائلياحلفاظ على الوئا  (.2

 توفَت الوقت دلساعدة األطفاؿ يف التعلم  (.3
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 ضماف صحة األطفاؿ، مثل الطعاـ ادلغذم  (.4

تدريب الطفل يف أداء الواجبات ادلدرسية )كنس، كغسل األطباؽ، كما   (.5

 (إىل ذلك

 تصغَت دلقارنة الطفل مع األطفاؿ اآلخرين  (.6

 لبنية التحتيةادلرافق التعليمية ادلالئمة كادلشورة ا(.  7

 42.تبٍت كربفيز األطفاؿ(.  8

 

 تعلمالستيراتيجية إ. 9

  القراءة طريقة . أ

التعلم. كأكثر أنشطة التعلم ىي القراءة. كليكوف  ىف اإف للقراءة دكرا ىام

القراءة ىي 43 طة التعلم.ساالتعلم جيدا فالبد القراءة جيدة أيضا، ألهنا آلة أك ك 

44.إىل مدلوالتولػمرئية )الػحركؼ( ربويل النظاـ اللغوم من الرموز ا
 

                                                           

 مًتجم من
42

  

S. Sukaji,. Keluarga dan Keberhasilan Penelitian, Depok: Undat Fakultas Psikologi, 1998, h. 57. 

43 مًتجم من
  

Drs. Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2003, Hal 84. 

 44  دكتور عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف، إضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت بػها، رياض: فهرسة مكتبة الػملك  
.ُْٗ، ص. ََِٗالوطنية أثناء النشر،    
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، سابغ الػمدد، العطاء يعترب معيننا غزير الذم اللغوم الفنك تعترب القراءة 

ك منو تستمد عناصرىا بقية الفنوف األخرل، إنػها الػمورد الذم يرتشف منو رحيق 

الػمعرفة، إنػها مصدر الثقافة، ككنز العلـو كبقدر ما ىف ينابيعها من عذكبة ك 

سة، كدقة كصفاء كركنق كبػهاء، كبالغة كفصاحة بقدر ما تعطي للكالـ سال

كالكتابة، بل كاالستػماع أيضا إذا كانت القراءة جهرية، إف التحدث كالكتابة 

كاالستػماع إذا مل ترتبط ركافدىا بػمعُت القراءة، كإذا مل تلتق مػجاريػها مع غدير 

 45القراءة.

 دة ىي ما يلي: أف القراءة اجلي Lian Ghieكيقًتح 

 االىتماـ بصحة القراءة (ُ

 كضع جدكؿ القراءة (ِ

 القراءة ىفكضع العالمة أك التعليقة  (ّ

 االستفادة من ادلكتبة (ْ

 قراءة الكتاب باجلد الستيعابو سباما (ٓ

 46القراءة حبسن االىتماـ (ٔ

                                                           

.ُُٗ، ص. ُِٗٗرياض: دار ادلسلم، ادلهارات اللغوية، دكتور أمحد علياف،   45
  

46
 نفس ادلرجع 
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 %َٖإف من  ،”Reading Skills“ كتابة  ىف William D. Bokerكعند 

اجلامعة ىي القراءة. كذلك ألف ادلنهج كادلهارة كاجلوانب  ىفالدراسة  تقريبا كانت

الطلبة. إف القراءة باحلقيقة عمل  إليهااحتاج  الىتتتعلق بالقراءة ىي األشياء  الىت

  47 سهل. كلكن قراءة الكتاب للحصوؿ على النتائج ادلرجوة ىي مهارة إكتسابية

لعادات الصاحلة ادلتعلقة كالبد من الطلبة اجلامعية االىتماـ على ا

 بالقراءة، كمثاؿ ذلك: 

، أعٌت العلى القراءة ليس ذلا ذلك، ةفا مقرر اىداالقراءة  ىفكغلب أف يكوف  (ُ

 كمن مث البد منهم حسن االىتماـ

 طيط كاالعدادخالقراءة الت ال بد (ِ

لتعليقات األخرل من إعداد ادكات الكتابة عند القراءة إلعطاء العالمة أك ا (ّ

 ة. ءالكتب ادلقرك 

 أف يأيت ضوء ادلصباح من كراء (ْ

 اليدين ال على ادلكتب ىفأف يكوف الكتاب  (ٓ

مًت تقريبا. كأف التكوف  سنيت ّٓ-َّأف تكوف مسافة العُت من الكتاب  (ٔ

 القراءة باالضطجاع. 
                                                           

مًتجم من   47
 

 Abu Ahmadi, Teknik Belajar yang Baik, Solo: Aneka, 1997,  h.61 
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 48 دقائق. َُ-ٓكل قراءة ساعة أك ساعتاف راحة   ىفأف يكوف 

 Effectiveكتابو   ىف ركبينسوفؼ. صليس األستاذ فرامؤسسا على حبث 

Study  راقبةادلأف تكوف القراءة تستخدـ طريقة (Survey،) سؤاؿكال 

(Question)( كالقراءة،Readكادلطالعة ،) (Recite) ،راجعةكادل (Review .) 

 (Survey) راقبةادل .ُ

 .فصل ىف تقريبا للحصوؿ على تصور عما كصفو الكتاب يقـو بادلسح أكال أف   

 .مقدمة الكتاب ىفبالنظر إىل الكلمات ادلوجودة  كؽلكن القياـ بو

 (Questionالسؤاؿ ) .ِ

 تبدأ الىت اجلمل عن طريق تغيَت كيتم ذلك .األسئلة أف يتبعها، غلب بعد ادلسح   

مفهـو " مكتوبة الفصل األكؿ على سبيل ادلثاؿ، .إىل أسئلة خاطفة القراءة

 "ىو التعلم؟ طرح لذلك سؤاؿ: مافى، "التعلم

 (Readالقراءة ) .ّ

جوز للطلبة أف يبدؤكا قراءة الكتاب. كمعٌت القراءة يفىخطوتُت  هاتُتػكبعد القياـ ب   

، احلواس، دبتابعة نشط فعل، كلكن السليب الفعل ىنا ال ينبغي أف يكوف

 .كادلشاعركاألفكار، 

                                                           

نفس ادلرجع   48
 . 
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 (Reciteادلطالعة ) .ْ

النظر كلكن إف مل يكن قادرا فال بأس ليو، أف يطالع الطلبة الكتاب بدكف النظر إ  

 إليو. 

 (Reviewادلراجعة ) .ٓ

الطلبة القياـ دبراجعة كل ما قراؤكا بتفتيش كراسة  علىكأخَتا، بعد إسباـ القراءة،    

 49التعليقات، كىذا على سكل رلمل.

Dr. Thomas F. Statin كتابو   ىفHow to Study   يقًتح منهجا يكاد

 ,PQRST (Previewنهج سابق، كذلك ادلنهج يسمى بػ...مضمونو يساكم دب

Question, Read, State and Test) 

 التمهيد، كىو يساكم بادلسح كما سبق ذكره (ُ

 السؤاؿ، كىو يساكم دبنهج السؤاؿ كما سبق ذكره (ِ

 كاءأف فكرة الطلبة تتأثر على ما قراالقراءة، أف تكوف القراءة فعاليا، من حيث  (ّ

 َت، أف يعرب الطلبة مضموف الكتاب بكلماهتم التعب (ْ

 50.سبت قراءتو الىت شياءالفكر ىل ما زاؿ يتذكر عن األاالختبار، أم الختبار   (ٓ

 ، كىيقراءة كتاب عملية من أنواع ثالثة تكان

                                                           

ِٔ ادلرجع السابق، ص.  49
. 

50
 نفس ادلرجع 



39 
  

كنت  إذا .صف كاحد ىف إىل الصفحة األخَتة من الصفحة األكىل الكتاب قراءة( ُ

 .البداية إىل النهاية رل منمرة أخ فالتكرار، ال تفهم

 قراءة الكتاب من البداية، كلكن إذا مل تتم القراءة فقراءتو من البداية مرة أخرل. (ِ

تعترب مهم  الىتقراءة الكتاب عشوائيا على حسب ادلواد الدراسية أك األبواب ( ّ

 51 جدا.

 الطالب، مثل:ينبغي ذبنبها  الىتالقراءة  ىفالعادات السيئة  كانت

اءة بصوت عاؿ كالشفاه تتحرؾ. للتخلص من ىذه العادة على سبيل ادلثاؿ عن قر ( ُ

 أك لصق السبابة على شفتيو عند القراءة. العلكطريق مضغ 

 القراءة باألضابع أك غيض من نقطة قلم رصاص لكل كلمة.( ِ

الكتاب، حىت يتسٌت للعيوف كركز فقط على كلمة  ىف كاحدا ؼ كاحدا القراءة (ّ

 52 راءة بطيئة(.كاحدة )الق

 القراءة، كىي: ىفغلب أف ؽلتلكها الطالب  الىتادلهارات 

 سبت قراءهتا. الىت( تقدًن ملخص للكتاب ُ

  .53سبت قراءهتا الىت( جعل صياغة كأسئلة خبصوص زلتويات الكتب كالسجالت ِ

                                                           

51   ّٔ رجع السابق، ص.ادل 
  

52   ْٔ ادلرجع السابق، ص. 
  

53   ٓٔ ادلرجع السابق، ص. 
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 الحفظ طريقة . ب

،  ,”Using Your Mind Effectively“كتابو  ىف،  Prof. James L. Mursell كفقا

 حفظ حىت نتمكن من، غلب أخذىا بعُت االعتبار الىتالعديد من األشياء كىناؾ 

 ىو اذلدؼ، كالفهم كاالىتماـ كالذاكرة. ، ك على ضلو فعاؿ

 اذلدؼ( ُ

االمتحاف. كأما اذلدؼ الطويل ىو  ىفإف اذلدؼ القصَت من احلفظ ىو النجاج     

 الوصوؿ إىل غرض التعلم. 

 الفهم ( ِ

تسهل الطلبة  الىتلطلبة قبل احلفظ الفهم على ادلواد الدراسية. كاألشياء أف يكوف ا   

 احلفظ ىي ما يلي:  ىف

 قراءة الكتب ادلقًتحة للمقارف ( أ)

رلموعة  ادلشًتكة أك التعلم األصدقاء من خالؿ احلصوؿ على مساعدة ( ب)

 الدراسة

 السؤاؿ إىل احملاضر )ج( 
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هالة بل يدؿ على أنك هتتم ؤاؿ ألف السؤاؿ اليدؿ على اجلسربي بدالتس)د(  

 جيدا بادلواد الدراسية ألجل ترقية النفس

 االىتماـ( ّ

كىو  كىو تركيز النفس على مجيع األعماؿ ادلهدكؼ إىل شيء أك رلموعات شيء   

 .شخص تلقاىا الىت احلوافز أيضا اختيار

نفسو. كلذلك أف للوعي  ىفكأف يعي أحد شلا اىتم بو، كيكوف ذلك كاضحا    

 ىتماـ عالقة كاثقة. إذا اىتم أحد شيئا فأصبح كاعيا بو. كاال

 ك التحفيظ ذاكرةادل( ْ

كاإلدخاؿ كاالحتفاظ، كاالخراج على  على القبوؿ قدرة الطالب ذاكرة ىيادل   

 54 األشياء ادلاضية.

البد اىتمامها لتكوف ادلواد  الىت. كاألشياء عادة ذاكرةادلمع احلفظ غلرم 

 ي: الدراسية ربفظ جيدا ى

 أف تكوف مواد احلفظ تفهم جيدا قبل حفظها، أعٌت الغلوز احلفظ قبل الفهم.( ُ

مت فهمها، لتكوف رلموعة مواحدة اليتخلع  الىتأف تكوف مواد احلفظ ذبمع بادلواد ( ِ

 بعضها بعضا. 

                                                           

ٖٔ-ٔٔ ادلرجع السابق، ص.  54
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البد أف يكوف االىتماـ الكامل لتسهيل احلفظ على ادلواد الدراسية. كذلك هبمة ( ّ

 كإرادة قوية. 

احملادثة  ىفمت حفظها كاستخدامها يوميا مثل  الىتالبد القياـ يتحقيق ادلواد ( ْ

 كادلناقشة كغَتعلا. 

 55 مت حفظهما بكلمات النفس، حىت ػلسن الفهم. الىتيص ادلواد خالقياـ بتل( ٓ

 

 ىي : احلفظ طريقةكانت 

ب حبسن احلفظ من خالؿ البصر فحسب. أم أف ادلواد الدراسية تقرأ عن ظهر قل (ُ

 االىتماـ كالعقل يعمل الذكر. 

إلسهاؿ ادخاال ىف . أم أف ادلواد الدراسية تقرأ بصوت عاحلفظ من خالؿ السم( ِ

 من قبل اآلذاف.الذاكرة 

احلفظ من خالؿ حركات اليدين، كىو الكتابات على القرطاس كالفكر ػلاكؿ أف ( ّ

 56 يدخل ادلواد إىل العقل.

األكقات ادلعينة  ىفو الطالب. كحاكؿ إف مذاكرة الدركس مهم جدا ضل

يوما  َُ ىفدقيقة  َّحوؿكادلنتظمة لكل أسبوع دلذاكرهتا. على سبيل ادلثاؿ: التعلم 

                                                           

َٕ ادلرجع السابق، ص.  55
  

.نفس ادلرجع    56
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يـو ساعاتاف أصلح من التعلم  ىفساعات يوما. ككذلك أف التعلم  ٓأحسن من تعلم 

 57 باجلد سهر الليايل عند االمتحاف.

 ادلناىج لتسهيل احلفظ كىي:  كانت

اللغة اإلندكنيسية  ىفختصار رلموعة الكلمات حلفظها. على سبيل ادلثاؿ ا( ُ

(IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya  كبأخذ كلمة

 احلفظ ىفكاحدة على رلموعة الكلمات يسهلنا 

ادلوضوع أك ادلسمى بادلراجعة  ىفكثَت من األحياف إعادة النظر   ىفب أف يكوف غل( ِ

 ذاكرة. كادل

مت فهمها من جديد بدكف النظر  الىتادلذاكرة ىي أف يعرب أحد مرة أخرل الدركس    

 احلفظ. ىفذلك االجبار على العقل ليجد  ىفإىل الكتاب. كيوجد 

ادلراجعة ىو النظر مرة أخرل إىل الدركس ادلاضية عالجا من النسياف. كىذا ؽلكن    

كرة على األفكار األساسية من احلفظ ادلذا  ىفكقت ما. كتفضيل  ىفالقياـ بو 

 فحسب. 

  58 القياـ ببياف الدركس إىل األصدقاء.( ّ
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 كتابة المقالة العلمية  طريقة . ج

 ، كىي: أربعة ىي تشَت إىل أف ادلقالة العلمية جيدة الىت صائضاخل

 فهم الكتابة ىفسهلة، أم يسهل القراء ( ُ

الكتابة يصور نتيجة  ىفساطة الكلمات، كإف أكثر الب ىفبسيطة، أم غَت مفرط ( ِ

 الفكر الواضحة. 

 مباشرة، أم غَت مزاكغ.( ّ

  59 ، أم يقدر على تصوير أفكار الكاتب.ةصحيح( ْ

 التوجيهات ليكوف الطالب ػلصل على ادلقالة العلمية اجليدة كىي ما يلي: 

 كتابتو  ىفأف يكوف الطالب يفهم فهما حقيقيا على ما كصفو ( ُ

عند الكتابة أف ادلقالة تكتب لغَته. كعندنا شيء كاضح مل أف يعلم الكاتب ( ِ

 يكوف كاضحا عند غَتنا. 

ادلقالة. على سبيل ادلثاؿ: ىو يفتح الباب  ىفاستخداـ الكلمات البسيطة ( ّ

 باالجبار. كيكوف أحسن إذا نقوؿ: ىو يقتحم الباب. 
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ي لنا أف االجتناب من الكلمات األجنبية. كإذا نستخدـ تلك الكلمات ينبغ( ْ

نوضحها. كإذا أخذنا الكلمات األجنبية فمن ادلستحسن أف نًتمجها إىل اللغة 

 اإلندكنيسية. 

أذىاف  ىفأف تستخدـ الكلمات الواضحة أم كلمات تسبب إىل تصور معُت ( ٓ

القراء. مثاؿ ذلك، أمساء اإلنساف أك ضمائرىا )أنا، أنت، ىو(، أمساء اجلماد 

 لعدد)مثل: كرسي، بيت، بناء( كا

 ... ىي ما ال تتصور تصورا معينا كمثل كلمةك عكس الكلمات الواضحة 

 ها كلمة "ال". فىستخدـ كلمة إغلابية أم الربتوم أف تي ( ٔ

 كإف ىذا النوع كاضح جدا. مثاؿ ذلك:    

 : التكن التأيت اليـوادلثاؿ   

 كأحسن: أف تأيت اليـو   

 قًتح األمم ادلتحدة: اإلندكنيسي اليستطيع أف يطاكع مادلثاؿ   

 كأحسن: اإلندكنيسي يرفض مقًتح األمم ادلتحدة   

 أف تبُت تفصيليا بالكلمات ادلتشددة. ( ٕ

 ادلثاؿ: 

؟ يـو الغد؟( ىف  كقت قصَتة )مىت؟، اليـو
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 60طبقة معينة )أم طبقة؟( ىف

 مواجهة االمتحان طريقة د.

 كالطرؽ دلواجهة االمتحاف الصحيحة ىي: 

 ادلوقف( ُ

لتعلم اليهدؼ إىل مواجهة االمتحاف فحسب، بل يقصد على اذلدؼ إف ا   

طٍت. كمن مث إف غرضو أكـر من كو   ًتبيةلكعلى تتميم  طلب العلمالقصول كىو 

 .  منو أثقل بلهة االمتحاف جموا

االمتحاف، بل إلسباـ الدراسة الًتبوية  ىفكلذلك أف يكوف التعلم ليس فقط للنجاح    

 يء كأحسنو.كتكوين النفس بأكـر ش

 اإلعداد( ِ

بداية  ىفإف مرحلة اإلعداد تشمل على طويل األجل كقصَته. كاألكؿ يبدأ    

ىذه الدراسة كطوؿ الدراسة كاذلدؼ  ىفالدراسة، كالبد معرفة األشياء ادلوجودة 

 كغَت ذلك. 

  :اخلاص دلواجهة االمتحاف، كىو يشمل على فعلكأما الثاين ىو    

 متحاف، فتش الدركس ادلقبولةأشهر قبل اال ّ)أ(   
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 االمتحاف مثل تنظيم جدكؿ التعلم كالتمرين. بتحضَت أٍ دى بٍ اً  مثٌ  )ب( 

ادلنتظمة أسبوعا قبل االمتحاف. كيوما قبل االمتحاف أف تسًتح  ادلواد دٍ عً تى سٍ اً  )ج( 

 توسوس نفسك.  الىتمن األشياء  دٍ عً تى الدركس كلها كابػٍ  ؾٍ ري كاتػٍ 

 مواجهة االمتحاف( ّ

ادكات االمتحاف  استعد. رٍ االمتحاف. التتأخ   ايةساعة قبل بد ُ\ِتأيت  أف ( أ)

 غرفة االمتحاف باالطمئناف.  لٍ خي احملتاجة، كادٍ 

ادلكاف ادلنَت اليقرب من مركر الناس، إال بعد أف قررت جلنة االمتحاف  رٍ تػى كاخٍ  ( ب)

 من قبل. 

لتعليم ض األحياف ابع ىفاشارات االمتحاف كتعليماتو قبل إجابتو، ألف  أٍ كاقر )ج( 

رقم االمتحاف أك االسم البد أف  . ك من األىمفقط إلجابة بعض األسئلة

 ييكتب بوضوح.

األخَتة أف تفتش الكتابات غَت  ائقدق َُ ىفاألسئلة تفصيليا، كحاكؿ أ قر ا)د(  

 كاضحة

 بوزين كىدكء. التنظر إجابة اآلخرين.  بٍ . كأجً أسئلة االمتحاف أسهل بٍ أجً )ق( 

غَتؾ أنك  ؼاجلمع كترؾ غرفة االمتحاف، ليعًت  ىف ذا أسبمت، التتعجلٍ كإ)ك( 

 ماىر. 
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األسئلة على حسب التعليمات ادلطلوبة. مثاؿ ذلك: ادلطلوب من  بٍ أجً )ز( 

 االجابة ىو باإلغلاز مع االتياف دبثاؿ. 

 . قاعدة اإلمالء الصحيحةظ أيضا األسئلة بانتظاـ، كالح بً اكتي )ر( 

 ةحالة الضركر  ىف(ْ

، ألنو على سبيل ادلثاؿ .لإلجابة على األسئلة الطالب يًتدد عندما ىناؾ أكقات   

عادة ما ك ، األبوبةفليخًت أكؿ   .غامضة كلها أجوبة شلكنة ىناؾ أربعة رأيو ىف

 .الصحيحة اهنا االنطباع األكؿيكوف 

 ىذه احلالة الضركرة إىل ىدكء النفس كصرب مجيل للذكر.  ىفكاحتاج أحد 

 االمتحاف ىفذا كنت راسبا كإ (ٓ

االمتحاف، ألف ذلك يسبب إىل تضعيف جهدنا. كحسن ذلك  ىفكالتيأس إذا رسبت 

األسباب احملددة. كإف احتاج فاذىب إىل احملاضر كاطلب التوجيهات البحث عن 

 61 عن اخلطإ ادلاضي. كقاؿ أحد الشعراء: معرفة النفس جبهلها ىي حكمة.
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 تعلمال دافع. ٩

تعزيز أنشطة تعلم الطالب سبب جوىرم ىو الدافع كالتعلم  ىوالدافع 

ادلبادئ التوجيهية قوة دافعة قوية للطالب. يشَت الدافع ألنشطة التعلم زمخا، 

كادلعركؼ أيضا باسم "الدافع للتعلم." فإنو ليس من ىيكل كاحد من نوع ما. 

ة من أنشطة تعلم الطالب من خالؿ النظاـ بأكملو يتكوف من رلموعة متنوع

العوامل الديناميكية الناشئة. كتشمل العوامل النفسية: احتياجات التعلم، كالوعي 

باحلاجة للتعلم كادلعتقدات؛ مصاحل التعلم، كاذلوايات أك العادات. تشارؾ يف 

أنشطة التعلم، باإلضافة إىل لديهم احتياجات التعلم، كلكن أيضا لتحقيق 

ؼ توجيو اذباه التعلم التعلم، فإنو ؽلكن أىداؼ التعلم من ىذه احلاجة. منذ أىدا

أف يسمى حوافز التعلم. أىداؼ التعلم حباجة إىل العمل مع الطالب معا، 

 62.كأصبحت عنصرا مهما من عوامل التحفيز

لدافع يشَت إىل نزعة للوصوؿ إىل ىدؼ معُت كىذا اذلدؼ قد يكوف ا

اعر اليت تدفع رضاء حاجات داخلية أك رغبات داخلية"، كىي "رلموعة ادلشال

                                                           

.ُٕ، ص. ََُِمكتبة الكوثر،  مصر:، نظرية حوافزدكتور زلمد بن علي شيباف العامرم،     
62
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ادلتعلم إىل االطلراط يف نشاطات التعلم اليت تؤدم إىل بلوغ األىداؼ ادلنشودة 

  63ال ػلدث التعلم. كىي ضركرة أساسية حلدكث التعلم ك بدكهنا

عملية التعلم، كالدافع ىو ضركرم جدا، ألف الشخص الذم ليس  ىف

ة على اف شيئا أف يتم لديو الدافع للتعلم، كليس أف أنشطة التعلم. ىذا ىو عالم

 64.ذلك ليس شرطا

يذكر ماسلو أف تثار السلوؾ البشرم كإخراج احتياجات معينة، مثل 

االحتياجات الفسيولوجية كاألماف كاحملبة كاحًتاـ الذات، دلعرفة كفهم، 

كاالحتياجات اجلمالية. ىذه االحتياجات كفقا دلاسلو قادرة على ربفيز سلوؾ 

 65.األفراد

ع إىل نوعُت، علا الدافع الذم يأيت من داخل الشخص كينقسم الداف 

اخلاص يسمى "الدكافع الذاتية" كالدافع الذم يأيت من خارج شخص يدعى 

 "."الدكافع اخلارجية

 الذايتدافع ال( ُ

                                                           

. ٗ، ص. ََِْرياض: دار خوضة العلم،الدافع كاحلافز، ، إبراىيم بن عبداهلل بن عبدالرمحن الزعيرب  63  

M. Sardiman., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Cet V. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
1994, h.148
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الدكافع الذاتية ىي دكافع تصبح نشطة ال ربتاج إىل أف تكوف حافزا من 

عندما يكوف .القياـ بشيء ما اخلارج، ألف داخل كل فرد ليس لديو الرغبة يف

الشخص ال بد أف يكوف من الدكافع الذاتية لو، مث قاؿ انو سوؼ يفعل بوعي 

النشاط الذم ال يتطلب الدافع من خارج نفسو. يف التعلم، كىناؾ حاجة إىل 

الدكافع الذاتية. شخص ليس لديو الدكافع الذاتية من الصعب تنفيذ أنشطة 

لدكافع الذاتية يريدكف دائما أف التقدـ يف التعلم.  التعلم ادلستمر. شخص لديو ا

كاف الدافع كراء رغبة التفكَت اإلغلايب، أف مجيع الدركس ادلستفادة سيتم اآلف 

 66.ادلطلوبة كمفيدة جدا يف احلاضر كادلستقبل

 اخلارجي افعالد(2

دافع خارجي ىو عكس الدكافع الذاتية. الدكافع اخلارجية ىي الدكافع تنشط 

 .بسبب التحفيز من اخلارجكتعمل 

كيسمى الدافع للتعلم خارجي عندما كضع الطالب التعلم أىداؼ عوامل خارجية التعلم 

الوضع. يتعلم الطالب ألنو كاف على كشك الوصوؿ إىل اذلدؼ تقع خارج ادلستفادة. 

.على سبيل ادلثاؿ، لتحقيق ارتفاع عدد، كالعنواف، كالشرؼ . 
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ارجية بسبب نقص ادلواد التعليمية جذب ككثَتا ما يستخدـ الدكافع اخل

انتباه الطالب، أك بسبب موقف معُت للمعلمُت. على سبيل ادلثاؿ، كادلعلمُت 

الذين يتصرفوف بشكل أقل لطالهبم، كغالبا ما تعاقب أك انتقاد، كاآلثار اجلانبية 

 67.اليت عقدت ادلوضوعات ىؤالء ادلعلمُت أف ال أحب من قبل الطالب

 

 أسئلة البحثلنظرى و الهيكل ا ج.

 هيكل النظرىـ. ال۱

التعلم. كالعمل األساسي لطالب العلم ىو من  ىف أياموإنو الؼللو الطالب 

التعلم. سلالف بالطالب ادلدرسي، أف طالب اجلامعة ػلتاج منو االعتماد على النفس؛ 

، كرىاأك  طوعا علمها احملاضر فحسب.  الىتمن حيث أنو اليقدر على قبوؿ الدركس 

 التعلم. ىفستَتاتيجية التعلم اجليدة ألجل النجاح إأف يتعلم الطالب باجلد، 

التعلم. القراءة كاحلفظ ككتابة ادلقالة العلمية كمواجهة ىف كىناؾ أشياء كثَتة 

 تلك االشياءمواجهة  ةطريق طة تعلم الطلبة اجلامعية. كاالمتحاف ىي من بعض أنش

ينبغي للطالب اىتمامها  الىتالتعلم أشياء  ىفأف التعلم. كجبانب ذلك،  ىفاستَتاتيجتو 

 مثل عناصر التعلم، كقواعده، كأىدافو. 
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كل طالب يتعلم   . كعموما،بعضهم بعض نوع التعلم كشكلو ىفكاختلف الطلبة 

التعلم تدؿ على  ىفكطرقهم  توي. ككانت اسًتاتيجبطريقة مناسبة لو ك مفرحة لنفسو

 . اختالؼ نوع تعلمو

 البحث عن ذلك بصور كالتايل:  فو كيفىلك، كمؤسسا على ذ

 

  ٢١١٢لبة شعبة تدريس اللغة العربية بالمرحلة االتعلم عند ط إستراتيجية

 االسالمية الحكومية بالنكارايا الجامعة

 

 
 

 
 

  أسئلة البحث. ِ

  َُِِلبة شعبة تدريس اللغة العربية بادلرحلة االتعلم عند ط إسًتاتيجيةكيف (. ُ

 ؟االسالمية احلكومية بالنكارايا امعةاجل       

  َُِِلبة شعبة تدريس اللغة العربية بادلرحلة اعند ط دافع التعلمما  (.ِ

   ؟االسالمية احلكومية بالنكارايا اجلامعة       
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