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 ملخص
تنفيذ نموذج تعليم اإلستقصائي الموجهة لترقية مخرجات التعّلم اللغة العربية على مهارة الكتابة 

 للطلبة الصف الثامن بالمدرسة نور اإلسالم الثانوية واي هووي المبونج الجنوبية"
 واضع: ديني أبريان شاه

 قدراهتم تطوير من الطلبة يتمكن حىت تعليمية وعملية تعليمي جو خللق له وخمطط واع جهد هو التعليم
 حتسني يف مهم دور له الذي التعليم من جزء أيًضا هي العربية اللغة بنشاط. وبلدهم وأمتهم وجمتمعهم

 جودة وحتسني التحتية، والبنية املرافق وتوفري الدراسية، املناهج حتسني مثل التعليمية املؤسسات جودة
 يف مؤهلني طلبة إلنتاج وذلك خمتلفة، وأساليب مناهج مع الدراسي الفصل يف والتعلم التعليم عمليات
خمرجات اللغة العربية دروسًا صعبة للطالب ألهنا تؤثر على  (.IPTEK) والتكنولوجيا العلوم ماجستري

 يف بالسعادة الطالب يشعر حىت لالهتمام مثريًا يكون أن ميكن تعليمي منوذج إىل حنتاج . لذلكمالتعل  
 .العربية اللغة تعلم

 ألن وذلك العربية، اللغة تعلم يف للتطبيق مناسب االستقصاء منوذج مع هذا التعلم منوذج
 quasi طريقة هي هذا البحث يف املستخدمة الطريقة .التعلم يف الطالب نشاط تؤكد االستفسار طريقة

eksperimen التعليم منوذج تطبيق تأثري مدى ما:" املشكلة يف هذا البحث هي جترييب. شبه حبث أو 
 هناك أ ملعرفة" و أهداف هذا البحث هي: "للطلبة؟ العربية اللغة تعل م خمرجات على االستقصائي املوجه

 للطلبة". العربية اللغة تعل م خمرجات على االستقصائي التعليم منوذج لتطبيق كبري تأثري
 ميكن واملناقشة، مشكلة البحث إىل واإلشارة والتحليل البحث ونتائج النظرية دراسة إىل استناًدا 

باملدرسة نور  الثامن للطلبة الصف مهارة الكتابة على االستقصائي لنموذج تأثريًا هناك أن نستنتج أن
 هواية الطلبة و املعرض. مادة يف االسالم الثانوية واي هووي المبونج اجلنوبية

 
 الكتابةالثامن، مهارة  االستقصائي، الصف الكلمات المفاتحية: نموذج



Abstrak 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA ARAB PADA KETERAMPILAN 

MENULIS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS VIII MTS NURUL ISLAM WAY 

HUWI LAMPUNG SELATAN 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Bahasa Arab juga merupakan bagian dari pendidikan yang 

memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu suat lembaga pendidikan seperti 

penyempurnaan kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas 

proses belajar mengajaran di kelas dengan berbagai pendekatan dan metode, sehingga dapat 

menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berkompeten dalam menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Bahasa arab dinggap pelajaran yang sulit oleh peserta 

didik oleh karena itu mempengaruhi hasil belajar. Untuk itu dibutuhkan model pembelajaran 

yang dapat menarik agar siswa meerasa senang mempelajari bahasa arab. Model 

pembelajaran dengan model inkuiri ini cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran Bahasa 

Arab.Hal ini karena metode inkuiri lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam belajar. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode quasi eksperimen atau eksperimen 

semu 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah” Seberapa Besar Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab 

Siswa” dan tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

yang signifikan penerapan inkuiri terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa”. 

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian, adanya analisis serta mengacu  pada 

perumusan masalah dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Model 

Inkuiri terhadap maharoh kitabah  pada peserta didik kelas VIII MTs Nurul Islam Way Huwi 

Lampung Selatan pada materi pembahasan هواية الطالب و املعرض  

Kata kunci: Model Pembelajaran Inkuiri, kelas VIII, maharoh kitabah   
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 شعار

 

 َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل يَ ْعَلُمونَ 

“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui”
1
 

 

                                                             
1 Al-Quran dan Terjemah, Q.S Az-zumar,Ayat 9 
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 ترجمة الكاتب
 

 التحديد وجو على اجلنوبية، أولو كومرينج أوغان مقاطعة ولد يف ،أبريان شاه ديين
االبن  وىو. 5991 مايو 22 االثنني، يوم أجونج باندنج منطقة فرعية نيبيس رانتاو قرية يف

 يف تعليمو الكاتب أكمل. وايت االم عتيقةو  زريااكامش األب من اثنني أخوين من األول
 باندنج فرعية منطقة يف ةوكا جنري ،أجونج باندنج يف 60احلكومية  بتداييةاال درةةامل

 واصل ،2662 عام يف. 2662 عام يف  اجلنوبية أولو كومرينج أوغان مقاطعة ،أجونج
 يف ةوكا جنري أجونج، باندنج  65املدرةة املتوةطة اجلكومية  يف الثانوي التعليم الكاتب
. 2656 عام يفوأكمل  اجلنوبية أولو كومرينج أوغان مقاطعة أجونج، باندنج فرعية منطقة

منطقة  نيبيس رانتاو  65العالية احلكومية  املدرةة يف تعليمو الكاتب واصل 2656 عام يف
 يف. 2652 عام يف ملاك الذي ،اجلنوبية أولو كومرينج أوغان مقاطعة أجونج باندنج فرعية
اجلكومية  اإلةالمية جامعة يف بالتحديد أو اجلامعة يف تعليمو الكاتب واصل 2652 عام

 حىت( PBA) العربية اللغة تعليم قسم ،التعليمو  رتبيةال يف كلية( UIN) رادين انتان المبونج
 .اآلن



 ح
 

 كر والتقديركلمة الش
 

 إىل فرضو اليت وىدايتو لرمحتو وتعاىل سبحانو اهلل وضررحب الكاتب شكر  هلل، احلمد
 تنفيذ نموذج تعليم اإلستقصائي الموجهة"املرضرع من ىذه  الرسالة العلمية:  ،الكاتب

بالمدرسة مهارة الكتابة للطلبة الصف الثامن على  لترقية مخرجات التعّلم اللغة العربية
 نور اإلسالم الثانوية واي هووي المبونج الجنوبية"

 مت .دينو تعاليم أطاعرا الذين من تابعوو  حابووأص على ألوو  حممد للنيب وسالما صالة
 يف امعية اواوىلاجل درجةال على حصرللل متطلبات من واحدة ىذه الرسالة العلمية استكمال

 الرسالة ىذه كتابة يف. اواسالمية احلكرمية رادين انتان وامبرنجباجلامعة  الرتبية والتعليم كلية
 ىذه يف. األطراف خمتلف من والتشجيع والترجيو املساعدة الباحثة تحصل ،العلمية

 :للمشرف اامتناهن عميق عن عربت أن ةالباحث نست مل املناسبة،
 للجامعةالرتبية والتعليم عميد لكلية  املاجستري، رانر خري األ احلاج األستاذ الدكترر .1

أثناء  ةالترجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص اواسالمية احلكرمية رادين انتان وامبرنج
 .الدراسة

 الرتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، املاجستري الدكترر. .2
 .وامبرنج إنتان رادين جامعة اواسالمية احلكرمية والتعليم

الدكتررندس احلاج عبد احلميد املاجستري، املشرف األول والدكترر احلاج أمحد  .3
 والتحفيز الترجيو دائما يعطيانخباري مسلم املاجستري، املشرف الثاين.  اللذان 



 ط
 

 بإخالص واوارشادات اتالترجيه أعطيا وقد بصعربة العلمية الرسالة ىذه إلكمال
 العلمية. الرسالة ىذه إلكمال

 بتعليم قامرا الذين يف كلية الرتبية والتعليم املرظفرن، وكذلك ،احملاضرين سادة .4
جامعة اواسالمية اجلكرمية رادين انتان  يف دراستو خالل للكاتب املعرفة وتقدمي

 وامبرنج.
 حيصل حبيث دافع، شكل يف أو تعليمات إما ىم املساعدة قدمرا الذين األصدقاء .5

 .قيمة معلرمات على دائًما الكاتب

 ىنا، القصرر أوجو من العديد ىناك يزال وا رسالة العلميةال ىذه يف أنو الكاتب يدرك
 آمل أخرياً،. أتقنتها اليت البحرث نظريات أو العلمية القدرات على املفروضة القيرد بسبب

. احلديث القرن ىذا يف اإلسالمية العلرم تطرير يف مدخالتىذه الرسالة العلمية  يقدم أن
 .آمني

2112 يناير 11 وامبرنج بندر  
  الكاتب



 ي
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 األول الباب
 مقّدمة

 
 الموضوع تأكيدأ. 

 االستقصائي نموذج. 1
. kontruktivisme نظرية مفهوم من مأخوذ تعليمي منوذج ىو االستقصائي منوذج

 طريق عن عليها واحلصول ادلعلومات على للحصول عملية االستقصائي ميثل آخر، مبعٌت
 .ادلشكالت حل أو إجابات على للعثور جتارب أو/  و مالحظات إجراء

 مالتعلّ  مخرجات. 2
 مبعٌت ملتعل   نتيجة السلوك يف تغيَتات ىي جوىرىا يف العربية اللغة متعل   سلرجات

 .العربية ادلواد يف 1النفسي واحلركي العاطفي، ادلعريف، رلاالت تغطي أوسع
 الكتابة ةمهار . 3

 الكتابة من التمكن فإن وبالتايل حتقيقو، يتعُت للغاية معقًدا نشاطًا الكتابة تعترب
 .حتقيقها يتعُت للغاية صعبة مشكلة ميثل جيًدا

 الموضوع اختيار أسبابب. 
 أ يعرف أن الكاتب يريد :ىو أعاله ادلذكور ادلوضوع اختيار على الكاتب يشجع ما

على مهارة الكتابة بادلدرسة نور االسالم الثانوية   فعاالً  يكون أن ميكن االستقصائي منوذج

                                                             
1
 Sudjana, Nana. 0212. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Cet. XV). Bandung: PT. 

Ramaja Rosdakarya.   
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 وأقل للغاية رتيبة السابق يف ادلستخدم ذجالنمو  كانت حُت يف. اجلنوبية المبونجواي ىووي 
 .تنوًعا

 

 البحث خلفيةج. 
 الطلبة يتمكن حىت تعليمية وعملية تعليمي جو خللق لو وسلطط واع جهد ىو التعليم

 .بنشاط وبلدىم وأمتهم ورلتمعهم قدراهتم تطوير من
 وفًقا عملية التعليم صلاح سيكون 0

 النظام يف الفاعلة اجلهات حققتها اليت اإلصلازات كانت إذا التعليمية ادلؤسسة ألىداف
 لتحقيق الشاملة ادلستمرة العملية يف دور لو نظام من جزء ادلكونات. األمثل ىي التعليمي
 وفشل صلاح حتدد اليت التعليمية، العملية نظام أجزاء يعٍت الًتبوي ادلكون. التعليمية األىداف

 .التعليمية العملية وجود عدم أو وجود أو
 يتم حاوية عن عبارة التعليم ألن احلياة يف للغاية مهًما دورًا التعليم رلال يلعب

 األساس يف ىو التعليم. رلاالهتم يف كفاءة وذات مؤىلة بشرية موارد إلنشاء استخدامها
 مواىبهم لتطوير لألفراد واخلربات ادلهارات بعض ثاقبة نظرة ادلعرفة، لتوفَت زلاولة

 تغيَتات أي مواجهة من يتمكن حىت نفسو تطوير اإلنسان تعليم زلاولة مع. وشخصياهتم
 على احلصول إىل التعليم مشكلة حتتاج لذلك،. والتكنولوجيا العلم تقدم بسبب حتدث
 أو باجلودة ادلتعلقة تلك سواء ادلختلفة، بادلشكالت يتعلق فيما أفضل ومعاجلة اىتمام
 .الكمية

                                                             
0
 UU RI No. 02 Tahun 0222 Bab I Pasal 1 dalam Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Penelitian, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 0210), hlm. 223 
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ادلدرسة االبتدائية  وكذلك الدين وزارة ظل يف تعليمية مؤسسة ىي الثانوية درسةادل
(. SMP) ادلتوسطة درسةادل ىي الثانوية درسةادل. ادلدرسة االبتدائية االسالمية و احلكومية

 يف عل موالت عملية التعليم يف. ىي كما وااللتزامات احلقوق من كل احتياجات تظل حبيث
 .العربية اللغةىي  منها واحدة ادلواد، من العديد تدريس يتم ،ادلدرسة الثانوية

 اللغة األدبية ادلصادر من العديد تستخدم حيث عادلية لغة اآلن ىي العربية اللغة
 اللغة تعلم يتم ولكن فقط، دينية كلغة العربية اللغة دراسة يتم ال اليوم، إندونيسيا يف. العربية
. العربية اللغة أدب أو العربية النصوص وكذلك واحلديث القرآن آيات تفسَت أو لفهم العربية

 مل اآلن حىت العربية اللغة تعلم أن يبدو لكن طويلة، لفًتة إندونيسيا يف العربية اللغة تطورت
. العربية اللغة تعلم عملية أثناء األساليب استخدام يف مشكلة أحدىا. ادلشاكل من يفلت
 .ادلقدمة ادلادة تطبيق صلاح يف ىام دور الطريقة ذلذه

 ادلناسبة غَت األساليب تطبيق سيؤدي 2
 .عملية التعليم هناية يف حتقيقها ادلراد األىداف حجب إىل

 ثقافة بتطور تتميز ادلتقدمة البلدان رلتمعات أن الواقعادليدان  على احلقائق تظهر
 ادلتحدة، الواليات ادلثال، سبيل على جًدا، والقوية ادلتقدمة اجملتمعات ذات البلدان. القراءة

 واليت 3ادلرتفعة القراءة عادات يف درلها مت رلتمعاهتم، يف إخل، وفرنسا، وأسًتاليا، واليابان،
 ادلناىج يف ادلدرجة. موجودة غَت اجملتمع يف القراءة ثقافة تزال ال إندونيسيا، عن ختتلف

 دلساعدة للغاية ضرورية( BTA) قراءة وكتابة القرأن موضوعات تعد وبالتايل،. الدراسية

                                                             
2
 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: 

TERAS, 0211), hlm.21 
3
 Iskandar wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 0222), hlm.034. 
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 عملية يف مساعدهتم من يتمكنوا حىت العربية باللغة والكتابة القراءة تعلم عملية يف الطلبة
 .العربية اللغة تعلم

 باللغة والقواعد ادلعرفة إلضافة طلبةلل مكانًا العربية اللغة تعليم يكون أن ادلتوقع من
 .اليومية احلياة على تطبيقها يف التطوير مواصلة إمكانية إىل باإلضافة العربية

 ادلؤسسات جودة حتسُت يف مهم دور لو الذي التعليم من جزء أيًضا ىي العربية اللغة
 عمليات جودة وحتسُت التحتية، والبنية ادلرافق وتوفَت الدراسية، ادلناىج حتسُت مثل التعليمية

 مؤىلُت طلبة إلنتاج وذلك سلتلفة، وأساليب مناىج مع الدراسي الفصل يف والتعلم التعليم
 (.IPTEK) والتكنولوجيا العلوم ماجستَت يف

 يزال ال ذلك، ومع. للتعلم ادلهمة العلوم فروع أحد العربية اللغة تعليم يعترب لذلك،
 تعلمها، يصعب مواد ىي العربية اللغة دروس أن يعتقدون الذين الطلبة من الكثَت ىناك

 ما ونادراً  طريقة ادلباشرة، فقط ىي ادلستخدمة طريقة التعليم ألن عموًما ىذا وحيدث
 .متنوعة طريقة تستخدم

 من. العربية باللغة الطلبة متعل   سلرجات اخنفاض تسبب اليت العوامل من العديد ىناك
 اللغة ميتعل عملية كانت العربية اللغة طلبة متعل   سلرجات تدين إىل أدت اليت العوامل بُت

 بدالً  ادلواد وتوصيل ادلناىج متطلبات حتقيق على تؤكد عام بشكل مواجهتها دتت اليت العربية
 تعلم سلرجات اخنفاض يسبب آخر عامل ىناك. األفراد وبناء التعلم على القدرة تطوير من

 ،وفرح شلتع تعليمي جو خلق من يتمكنوا مل ادلعلمُت معظم أن وىو العربية اللغة طلبة
 .العربية اللغة متعل   يف بالعبء ويشعرون حتمًسا أقل الطلبة فإن وبالتايل
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 أن يفًتضون ألهنم العربية اللغة تعلم عن حيجمون الطلبة أن ىي حتدث اليت الظاىرة
 .صعب موضوع ىي العربية اللغة

 ميكنو لنموذج حاجة ىناك عليها، للتغلب مث أعاله، ادلذكورة ادلشكالت على بناءً 
 أىداف مع متوافًقا ادلستخدم النموذج يكون أن جيب. العربية اللغة لتعلم الطلبة جذب
 إىل يؤدي أن ميكن التعلم، مناذج باستخدام دقة أقل. تدريسها يتم اليت ادلادة ونوع التعلم
 .تدريسها يتم اليت ادلفاىيم فهم يف صعوبة جيدون الطلبة حىت أو رتابة، ادللل،

 بيئة يف تغيَتا تتطلب النماذج ىذه. ظهرت اليت التعلم مناذج من العديد ىناك اليوم
 الطلبة من صغَتة رلموعات يف ويتفاعلون يعملون، ،الطلبة من متنوعة جملموعة ميكن. التعلم
 مهام على والعمل ادلوضوع فهم مناقشة على البعض بعضهم ومساعدة مًعا، العمل

 عن عبارة االستقصائي منوذج. االستقصائي مناذج مع التعلم ىو منهم واحد. اجملموعة
 االستقصائيو  البحث على الطلبة مجيع قدرات أقصى تتضمن اليت التعلم أنشطة من سلسلة
 .بثقة مسلرجاهت صياغة من يتمكنوا حىت وحتليلي، ومنطقي ونقدي منهجي بشكل

4 
 نضًجا، أكثر بطريقة( diskoveri) االكتشاف لعملية امتداًدا أساًسا البحث ميثل

. العقلية العمليات من أعلى مستويات على البحث حيتوي االكتشاف، عملية إىل باإلضافة
 .االستجواب مواقف إىل الطلبة االستقصائي طريقة تعرض ، تنفيذه يف

 العربية، اللغة تعلم يف للتطبيق مناسًبا االستقصائي منوذج مع ىذا التعلم منوذج يعترب
 يف األنشطة الطلبة ينظم حيث م،يالتعل يف الطلبة نشاط تؤكد االستقصائي طريقة ألن

 اليت العملية األنشطة وحتليل ادلناقشات سلرجات حول ادلالحظات مناقشة مثل الفصل،
                                                             

4
Trianto ibnu badar al-tabany,mendesain model pembelajaran,prenada media group, Jakarta 

cet-1 hlm.82 
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 الطلبة ألن ،فرح وأكثر متعة أكثر العربية اللغة ميتعل سيجعل ىذا. ادلعلم صممو تتضمن
 .عملية التعليم يف مباشرة يشاركون

بادلدرسة نور االسالم  الطلبة عدد ;5 من<  9..5 من عينات ، ىذا البحث يف
بادلدرسة نور  واحد صف يف نفسو ىو العينات عدد. اجلنوبية المبونجالثانوية واي ىووي 

 من طالًبا ;5 يف ثالبح إجراء تسهيل هبدف اجلنوبية المبونجاالسالم الثانوية واي ىووي 
 .طالًبا 6:

 على العربية باللغة اليومية الطلبة لتكرارات تقييماً  للباحث األولية البيانات أخذت
 :التايل النحو

 1 الجدول
بالمدرسة نور االسالم الثانوية واي  الثامن الصف طلبةل العربية اللغة اليومي االختبار مخرجات

 الجنوبيةهووي المبونج 
 االختبار مخرجات من المدرسة أسماء الطلبة رقم

 اليومي
1  Abie Muqoffi Ashidiqi MTs 45 
2 Alya Ishayah Karyana MTs 79 
3 Amelia Nur Khoiri MTs 66 
4 Anisa Ayu Rayani MTs 56 
5 Exel Eliaz MTs 51 
6 Elvira Putri Wilimayanti MTs 62 
7 Fadhilah Rahmawati MTs 78 
8 Delvina Hasnita Rahma MTs 54 
9 Hanifa Alya Putri MTs 64 

16 Ina Nadariah MTs 43 
11 M. Faqih MTs 66 
12 Nevrita Wulanda MTs 46 
13 Nur Az-Zahra Saputri MTs 62 
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14 Putri Tiara Jossy MTs 45 
15 Riko Apriando MTs 48 
16 Riska Nadya Wulantika MTs 56 
17 Syauqi Al-Mubarok MTs 45 

 942 عدد
Max 79 
Min 46 

Average 55.412 
 

 2 الجدول
 مالتعلّ  مخرجات نسبة

 مخرجات العّلم االختبار اليومي رقم
 نسبة عدد

 - - جيد جدا  5
 >551 6 جيد 6
 18=6 9 كايف 7
 >1>9 .5 نقيص 8

 <..5 ;5 عدد
 الثامن  صفطلبة الالتعل م االختبار اليومي لل سلرجاتنتائج ادلالحظة : ادلصدر

 =6.5 ->6.5بادلدرسة نور االسالم الثانوية واي ىووي المبونج اجلنوبية للعام الدراسي 
 

بادلدرسة نور  للطلبة الصف الثامن  أجراه الذي البحث نطاق وصف يلي فيما
 :=6.5 ->6.5االسالم الثانوية واي ىووي المبونج اجلنوبية للعام الدراسي 

 :القيمة وصف
 (جًدا جيد) أ: ..5-.>
 (جيد) ب: =;-.;
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 (كايف) ج: =:-5:
 (نقيص) د: .:-.5

 

 الفصل وفهم العربية للغة العلمي التحصيل أن الواضح من أعاله، اجلدول على بناءً 
. منخفض الغالب يف ىو وادلفردات، باجلمل يتعلق فيما خاصة العربية، النصوص يف الثامن

 ترقية االستقصائي ميالتعل منوذج من " حول ادلزيد بدراسة مهتًما الكاتب جتعل مشكلة ىذه
بادلدرسة نور االسالم الثانوية واي  للطلبة الصف الثامن العربية اللغة مالتعل   سلرجاتلًتقية 

 والعمل التفكَت أشكال من شكل يف تساىم أن ادلتوقع من واليت" ىووي المبونج اجلنوبية 
 .ادلشاكل ىذه ضد

 تنفيذ " بادلوضوع حبث بإجراء الكاتب يهتم ، أعاله ادلذكورة ادلشكالت إىل استناًدا
 ".العربية اللغة مالتعل   سلرجات على ترقية االستقصائي ميالتعل منوذج

 

 كلةالمش تحديدد. 
 :التايل النحو على ادلشكالت حتديد ميكن أعاله، ادلذكورة اخللفية على بناءً 

 .تعلمها يصعب مادة ىي العربية ادلواد بأن افًتاض ىناك .5
 ما ونادراً  ،طريقة ادلباشرة يستخدم عموًما ادلعلم يستخدمو الذي التدريس منوذج .6

 .النماذج من متنوعة رلموعة يستخدم
 اليت ادلادة من هدفلل ووفًقا ادلناسب التدريس منوذج اختيار ادلعلم على الصعب من .7

 .وطبيعتها ونوعها يدرسها
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 شلا فقط، ادلواد وتسليم ادلناىج متطلبات حتقيق على العربية اللغة ميتعل عملية تؤكد .8
 .أقل بشكل العربية اللغة يتعلمون الطلبة جيعل

 أقل الطلبة يكون حبيث ،وفرح شلتع تعليمي جو خلق من يتمكنوا مل ادلعلمُت معظم .9
 .العربية اللغة متعل   يف بادللل ويشعرون محاسا

 

 ه. قيود المشكلة
 من يقيد إىل الكاتب حيتاج البحث ىذاليوجو  أعاله، تنشأ اليت ادلشاكل معاجلة

 :التالية ادلشاكل على فقط أي فحصها، ادلراد ادلشكلة
 مت اليت العربية اللغة متعل   سلرجات على االستقصائي ميالتعل ذجمنو  استخدام تأثَت .5

  .الثامن الثان للصف الفصل يف تدريسها
 االختبارات سلرجات ىي ىذا البحث يف إليها ادلشار العربية اللغة متعل   سلرجات .6

 .Rin W قبل من ادلنقح Bloom لتصنيف وفًقا ادلعرفية اجملاالت تقييم مت. فقط ادلعرفية

 Anderson  و  David R. Krathwohl. 
ىذا  يف قياسو جيب الذي ادلعريف اجملال 5

 .C8 إىل C5 من ىو البحث
 يف للتحليل كمواد استخدامها يتم اليت مالتعل   سلرجات على تؤثر اليت العوامل تقتصر .7

 تستخدم. ادلعدل اجملاين االستقصائي ميالتعل منوذج تطبيق على فقط ىذا البحث
 .االستنتاجات لصنع كمرجع فقط مالتعل   سلرجات على تؤثر اليت األخرى العوامل

 

                                                             
5
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasarEvaluasi Pendidikan Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 

0224), h.118 – 101.   
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 البحث مشكلةو. 
 ادلراد ادلشكالت تصاغ منها، والقيود أعاله ادلذكورة ادلشكالت حتديد إىل استناًدا

 على ادلوجو االستقصائي ميالتعل منوذج تطبيق تأثَت مدى ما":التايل النحو على فحصها
 "؟طلبةلل العربية اللغة متعل   سلرجات

 

 البحث أهدافز. 
 تأثَت ىناك أ دلعرفة": ىي ىذا البحث أىداف فإن أثَتت، اليت ادلشكالت على بناءً 

 .طلبة"لل العربية اللغة متعل   سلرجات على االستقصائي ميالتعل منوذج لتطبيق كبَت
 

 البحث فوائدح. 
 :ىي البحث ىذا فوائد

 ادلدرسة تنصح أن ادلتوقع ومن. عملية التعليم أساس لتكون للمدرسة كمدخالت .5
 .والتعلم التعليم أنشطة يف ختتلف اليت والطرق النماذج باستخدام ادلعلمُت

 خالل من العربية اللغة دروس تدريس يف بديلة مدخالت توفَت ميكن للمعلمُت، .6
 تطوير على قادرين ادلعلمون يكون أن ادلتوقع ومن. االستقصائي ميالتعل منوذج طريقة

 دعم يف الطلبة لدى التفكَت مهارات تطوير من يتمكنوا حىت التعليم خطة تنفيذ
 .إصلازاهتم

. العربية للمواد فهمهم يرقي أن ويتوقع العربية اللغة متعل   يف تساعد أن ميكن ،طلبةلل .7
 ية.العرب الطلبة متعل   سلرجات تزداد حبيث



11 
 

 على االستقصائي ميالتعل منوذج تطبيق تأثَت حول معلومات تقدمي ميكن ،للباحثُت .8
 كمعلمُت، ادلستقبلية لألحباث مرجعا وتصبح. طلبةلل العربية اللغة متعل   سلرجات

 .العربية للغة خاصة
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 الثاني بابال
 إطار نظري

 
 نماذج التعليم تعريف . أ

 بشكل مالحظتو ديكن ال شيء فهم من يزيد مادي دتثيل أو وصف ىو النموذج
 .مباشر

 أهنا على أيًضا النماذج تفسَت يتم الواقعي، العامل جوانب من عدد تبسيط أو 1
 تقليد عن عبارة النموذج يكوف أف وديكن وبدقة، صحيح بشكل احلقيقي العامل دتثل أمناط
 ، رياضية صيغة أو معادلة أو مفهـو أو ختطيطي رسم أيًضا أو حقيقي، مادي لعامل صغَت

 أنشطة بتوجيو التدريس يقـو. التعلم مواد الطلبة يعلم كشخص ادلعلم يتصرؼ التعلم، يف
 الطلبة تشجع أف ديكن واليت وتنظيمها الطلبةب احمليطة البيئة تنظيم ذلك يف مبا ،الطلبة تعلم
 اليت البيئة وتصميم ىيكلة يف التعليمية العملية مفتاح ويكمن التعلم، بأنشطة القياـ على
 وصلوا قد يكونوا عندما تفاعلي بشكل نشيطُت الطلبة يكوف أف ديكن. التفاعل طلبةلل تتيح
 العامل ببيئة اتصاذلم يف اكتسبوه الذي الوعي عن نتج ما وىو النفسي ونضجهم منوىم إىل

 .واالجتماعية ادلادية
 استخدامو يتم كنمط التدريس بنموذج يُقصد والتدريس، النموذج فهم إىل استناًدا

 اليت ادلادة فهم الطلبة على يسهل حبيث الفصل، يف للتعلم التخطيط يف توجيهي كمبدأ
 أنشطة لتشكيل إرشادي دليل مبثابة منوذج التعليم يعترب Weil Marsha وفًقا. ادلعلم يدرسها

                                                             
1
 Alberta, Focus on Inquiry: A Teacher’s Guide to Implementing Inquiry-based Learning. 

(Alberta learning, Alberta, Canada. 2004) Chapter 2/2  



21 
 

 .والبيئة التعلم
 تدريس كطريقة منوذج التعليم ذكر ديكن ،Syah لسياسة وفًقا أنو حُت يف 2

 وتنفيذ لتخطيط دليل مبثابة وتكوف التعليمية األىداؼ حتقق بطريقة تصميمها مت اليت الزرقاء
 .التعلم وتقييم التدريس

3 
 التعلم ختطيط يف كدليل يستخدـ منط أو خطة ىو منوذج التعليم أف Trianto صرح

 .التعليمي التعلم أو الفصل يف
 استخدامو، سيتم الذي التعلم منهج إىل منوذج التعليم يشَت 4

 الفصوؿ وإدارة التعلم، وبيئة التعلم، أنشطة يف وادلراحل التعلم، أىداؼ ذلك يف مبا
. للتعلم حقيقية مناذج ىي التدريس مناذج: "أف Trianto يف Weil و Joice صرح. الدراسية

 التفكَت وطرؽ والقيم وادلهارات واألفكار ادلعلومات على احلصوؿ على الطلبة نساعد بينما
 .التعلم كيفية أيًضا نعلمهم فإننا أنفسهم، عن والتعبَت

 ىو منوذج التعليم أف يعٍت ىذا 5
 أو احلصوؿ يف الطلبة مساعدة خاللو من للمدرس ديكن الذي النموذج مع تعليمي منوذج

. اخلاصة أفكارىم عن والتعبَت التفكَت وطرؽ وادلهارات واألفكار ادلعلومات على احلصوؿ
 يف كدليل استخدامو يتم منط أو تعلمهم، كيفية بتدريس أيًضا يقوموف ذلك، إىل باإلضافة
 ذلك يف مبا التعلم أجهزة ولتحديد التعليمي الربنامج يف التعلم أو الفصل يف التعلم ختطيط
 الطلبة دلساعدة التعلم تصميم ىو التايل. وغَتىا وادلناىج الكمبيوتر وأجهزة واألفالـ الكتب
 .التعلم أىداؼ حتقيق يتم حبيث

 عملية فيو توجد الذي التعلم تصميم ىو منوذج التعليم 6

                                                             
2
Weil, Marsha. Personal Models of Teaching, (Prntice-Hall, inc., Englewood Cliffs, New 

Jersey) hlm. 2   
3
Muhaibin Syah, Psikologi Pendidikan , (Bandung:PT Remaja Rosdkarya, 1992) hlm.189   

4
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek , (Jakarta: Prestasi Pustaka 

Publisher, 2002), hlm.1   
5
 Trianto, Ibid, hlm.1 

6
 Bornok Sinaga.,Efektifitas Pembelajaran Berdasarkan Masalah (PBL) Pada Kelas 1 SMU 

Dengan Bahan Kajian Fungsi Kuadrat, (Jurnal FMIPA UNIMED) , hlm.124   
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 عملية تنفيذ يف ادلرغوبة السلوكية التغيَتات إلنتاج تعليمية طريقة ألفضل تصميم
 وحالة يتعلموف، الذين الطلبةو  ادلقدمة، وادلواد حتقيقها، ادلراد األىداؼ على بناءً  التعلم
 .إنشاؤىا مت اليت التعلم

 منوذج ويف التعلم، لتصميم يستخدـ منهج منط أو خطة عن عبارة منوذج التعليم
 لتحقيق ادلستخدمة التعليمية األنشطة منط وىي للتدريس، اسًتاتيجية توجد التدريس،

 مثل التدريس طريقة من عدًدا ادلعلم يطبق التدريس، اسًتاتيجية ويف ادلطلوبة، التعلم أىداؼ
 .ادلختلفة طريقةال وتطبيق التفاعل، ، الطلبة جتميع الدراسية، الفصوؿ تنظيم كيفية

 وىو منوذج التعليم من الغرض Trianto يف آخروف طرح ، Soekamto إىل بالنسبة
 معينة، تعليمية أىداؼ لتحقيق التعلم خربات تنظيم يف منهجياً  إجراءً  يصف مفاىيمي إطار

 .والتعلم التعليم أنشطة ختطيط يف التعلم ومعلمي دلصممي دليل مبثابة ويكوف
2 

 خربات تنظيم يف ادلنهجية اإلجراءات يصف مفاىيمي إطار ىو منوذج التعليم لذلك
 وتنفيذ تصميم يف وادلعلمُت للمصممُت كدليل ويعمل معينة تعليمية أىداؼ لتحقيق التعلم
 :التالية ادلعايَت يستويف كاف إذا جيد منوذج التعليم إف يقاؿ. التعلم
 النموذج كاف إذا ما( 1: )مها ، بأمرين الصالحية جانب يرتبط(: valid) صحيح (1

 اتساؽ ىناؾ كاف إذا ما( 2) و ؛ القوية النظرية العقالنية على يعتمد ادلطّور
 .داخلي

 مت ما أف وادلمارسوف اخلرباء ذكر( 1: )إذا فقط العملية اجلوانب حتقيق يتم. عملي (2
 .تطبيقو ديكن تطويره مت ما أف على يدؿ الواقع( 2) و ؛ تطبيقو ديكن تطويره

                                                             
2
Trianto, Model- Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka Publisher, 2002), hlm.5 
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 وادلمارسوف اخلرباء( 1: )التالية ادلعايَت نيفُت يوفر الفعالية، جبوانب يتعلق فيما. فعالة (3
 يعطي ، التشغيلية الناحية من( 2) و ؛ فعاؿ النموذج أف يوضحوف خربهتم على بناءً 

 .متوقع ىو كما النتائج النموذج
8 

 

 االستقصائي ب. نموذج التعليم
 االستقصائي . تعريف1

 .البناء نظرية مفهـو من مأخوذ تعليمي منوذج ىو االستقصاء
 االستقصائي يأيت 9

 عن اإلجابات ومعرفة لطرح كعملية تفسَته ديكن والذي اإلصلليزية باللغة االستقصائي من
 إىل تؤدي أف ديكن اليت األسئلة ىي العلمية األسئلة. يطرحها اليت العلمية األسئلة

 على للحصوؿ عملية عن عبارة االستقصاء آخر، مبعٌت. الكائن أسئلة يف االستقصائي
 إجابات على للعثور جتارب أو/  و مالحظات إجراء طريق عن عليها واحلصوؿ ادلعلومات

 النقدي التفكَت على القدرة باستخداـ ادلشكالت صياغة أو لألسئلة ادلشكالت حل أو
 .وادلنطقي

10 
 .سلتلفة ظروؼ يف شخص بكل األشياء تربط معقدة فكرة عن عبارة االستقصاء

11 
 ادلعلموف يستخدمها طريقة أو طريقة وىذه اإلصلليزية، باللغة مصطلح ىو االستقصائي

 الفصل، يف مشكلة عن البحث مهمة ادلعلم يقسم للتنفيذ، بالنسبة. الفصل أماـ للتدريس
                                                             

8
 Trianto,Ibid. ,h.8   

9
 Susilo, Inquiry in English For Young Learners Class: Enhancing Children’s Creativity and 

Critical Thinking. (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, ISSN 0215 9341, Februari 2004) h. 35 
10

 Herfis, ”Pembelajaran Inkuiri,” artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2009 dari 

http://herfis.blogspot.com/2009/02/pembelajaran-inkuiri.html.   
11

 Alif Noor Hidayati, Upaya Meminimalkan Kesalahan Konsep dalam Pola Interaksi 

Organisme pada Siswa Kelas 1F MTsN 1 Semarang Melalui Metode Penemuan Bevisi sets (Widya 

Tama Vol.1 No 4. Desember 2004)   
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 يقوموف مث هبا، تقـو معينة مهاـ رلموعة ولكل رلموعات، عدة إىل الطلبة ينقسم حيث
 يف عملهم نتائج مناقشة وبعد رلموعات، يف مهامهم مناقشة أو البحث أو بالدراسة

 .جيدا تنظيما منظمة تقارير مصنوعة رلموعات
12 

 كامل بشكل يتعلموا أف الطلبة على جيب بأنو األساسي االعتقاد ىو االستقصاء
 حوؿ معارفهم ونقل وتصفية، ودمج، ومجع، وعملية، ،االستقصائي عملية يف ونشط

 .ما موضوع
 التعلم، يف خالذلا من الطلبة يشارؾ عملية بأنو االستقصاء Alberta تعّرؼ 13

 ومعرفة جديدة ومعاين تفامهات بناء مث واسع، نطاؽ على االستقصائيو  األسئلة، وتشكيل
 موقف لدعم أو حلوؿ لتطوير أو األسئلة على لإلجابة استخدامها وديكن طلبةلل جديدة

 .نظر وجهة أو
14 
 أوالً،. سلتلفتُت بطريقتُت االستقصاء مصطلح الوطنية العلـو تعليم معايَت تستخدـ

 اتاالستقصائي وإجراء تصميم على القدرة تطوير على الطلبة قدرة االستقصاء يوضح
 اسًتاتيجيات االستقصاء ُيظهر ثانياً،. العلمي االكتشاؼ لطبيعة الطلبة وفهم العلمية
 .االستقصائي خالؿ من العلمية ادلفاىيم إتقاف تتيح اليت والتعلم التعليم

 ىو االستقصاء 15
 مصادر أو الكتب وفحص األسئلة، وطرح ادلالحظة، يتضمن األوجو متعدد نشاط

 فحص وإعادة ات،االستقصائي وختطيط بالفعل، معروؼ ىو ما دلعرفة األخرى ادلعلومات
 وتفسَتىا، وحتليلها البيانات جلمع أدوات واستخداـ التجريبية، لألدلة وفًقا معروؼ ىو ما

                                                             
12

Dra. Roestiyah N.K. Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Cet. 2, h. 25   
13

Jeni Wilson and kath Murdoch, artikel diakses dari http:// ss.uno.edu//SS/ TeachDevel/ 

Teachmethods/Inquirymethod. html 
14

 Alberta, Focus on Inquiry: A Teacher’s Guide to Implementing Inquiry-based Learning. 

(Alberta learning, Alberta, Canada. 2004) Chapter 1/1   
15

Diane Jass Ketelhut, Inquiry Learning in Multi-User Virtual Environments, (Harvard 

Graduate school of Education) h.1 
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 حتديد االستقصائي يتطلب. النتائج وإبالغ والتنبؤات، والشروحات اإلجابات تقدمي
 .البديلة التفسَتات أو التفسَتات يف والنظر وادلنطقي النقدي والتفكَت اضاتاالفًت 

 الذي النشط والتعلم ادللموسة اخلربات من متنوعة رلموعة طلبةلل االستقصائي يوفر
 ادلشكالت، حل مهارات تطوير يف ادلبادرة الختاذ طلبةلل وفرًصا مساحة ويوفر يشجع
 ديثل آخر، مبعٌت. احلياة مدى متعلمُت يصبحوا أف من لتمكينهم والبحث القرارات، واختاذ

/  و مالحظات إجراء طريق عن عليها واحلصوؿ ادلعلومات على للحصوؿ عملية البحث
 ادلشكالت صياغة أو باألسئلة اخلاصة ادلشكالت وحل إجابات على للعثور جتارب أو

 .والناقد ادلنطقي التفكَت مهارات ذات
 لطرح طلبةلل وطاقة وفرصة مساحة ىناؾ أف يعٍت شلا التواصل االستقصاء يتضمن

 يسمح. عملهم نتائج عن واإلبالغ واذلادفة، وادلوضوعية ادلنطقية النظر وجهات األسئلة،
 هم،طلبت يفكر وكيف الطلبة يعرفو وما ىمطلبة ىم من على بالتعرؼ للمعلمُت االستقصاء

 .همطلبتل ادلعلم فهم بفضل فاعلية أكثر ميسرين ادلعلموف يصبح حبيث
16 

 اجلوانب خالؿ من االستقصاء منوذج استخداـ أثناء التعلم أنشطة حتديد يتم
 حيث من. النشطُت الطلبة ودور االنفتاح وعملية الدراسية الفصوؿ يف للتدريس العامة
 يف وواثقُت وواثقُت مستقلُت يصبحوا أف على الطلبة بأكملها التعلم عملية تساعد ادلبدأ،

 واحلقيقة، ادلعرفة مشاركة يف فقط ليس ادلعلم دور. بنشاط ادلشاركة على الفكرية قدراهتم
 .ومرشد كدليل العمل يف أيًضا ولكن

                                                             
16

 I Made Wirtha dan Ni Ketut Rapi, Pengaruh Model pembelajaran dan Penalaran Formal 

terhadap Penguasaan konsep Fisika dan Sikap Imiah siswa SMA Negeri 4 Singaraja (Jurnal Penelitian 

dan Pengembangan Pendidikan) hlm.19 
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 أو معلومات إعطاء عدـ. التعلم عملية يف ميسرا يكوف أف ىو ادلعلم دور
 تطوير أي التعلم، أىداؼ على الًتكيز ادلعلمُت على جيب كما ،طلبةلل زلاضرات
 ادلعلم جييب أال وجيب ،الطلبة لدى الناقد التفكَت ومهارات التفكَت من أعلى مستويات

 إجابات يف للتفكَت الطلبة توجيو جيب ولكن مباشرًة، الطلبة يطرحو سؤاؿ كل على
 .األسئلة

 Ni Ketut Rapi  و I Made Wirtha  يف  Bybee   و  Trowbridge من كل اصرح
 خالؿ من للتعلم ديكن الطفل، على تركيزًا أكثر يصبح االستقصائي التعلم يف أنو

 لنهج وديكن التوقع، مستويات وزيادة ،الطلبة لدى ذاتية مفاىيم وتطوير تكوين االستقصاء
 عن التعلم طرؽ من الطلبة جتنب وديكن االستقصاء، مناىج يف ادلواىب تطوير االستقصاء

 .واستيعاهبا ادلعلومات الستيعاب وقًتا الطلبة االستقصاء هنج ودينح احلفظ، طريق
 من 12

 الفرضيات، وتطوير ادلشكلة، وبياف اذلوية حتديد ىي ىذه االستقصاء عملية ادلبدأ، حيث
 .ادلهارات وصياغة الفرضيات، واختبار البيانات، ومجع

18 
 االستقصائي ميقس. ت2

 منوذج تطبيق أف ، E. Mulyasa يفTrownbridge  (1973 ) و Sunand ذكرا
 :وىي ، أنواع ثالثة لو ىذا االستقصائي

 حسب إرشادات على الطلبة حيصل أي ؛( االستقصائي دليل) ادلوجو االستقصائي (1
 التنفيذ، أثناء ويف توجيهية، أسئلة شكل يف اإلرشادات ىذه تكوف ما عادة. احلاجة

                                                             
12

 Ibid. hlm.19   
18

 Budi Eko Soetjipto, Penggunaan pengajaran Inkuiri di Sebuah Sekolah Dasar di Victoria, 

Australia, (Jurnal Pendidikan MIPA, Vol 6 No 2 th 2005) hal. 102 
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 يتم. ادلشكالت بصياغة الطلبة يقـو وال ادلعلم، بواسطة التخطيط معظم إعداد يتم
 .ادلعلم قبل من البيانات وتسجيل إعداد كيفية حوؿ تعليمات وضع

 الطريقة وتتمثل ،كعامل رلانًيا حبثًا الطلبة جيري احلالة، ىذه يف رلاين؛ االستقصائي (2
 سبيل على. ادلناسبة ادلهمة رلموعة ولكل معينة، رلموعة يف طالب كل مشاركة يف

 .ومقّيم بيانات مسجل فٍت، دليل رلموعة، منسق ىناؾ ادلثاؿ،
 مانح رلرد ادلعلم يكوف ،االستقصائي من النوع ىذا يف رلاين االستقصائي تعديل (3

 إجراءات خالؿ من ادلشكلة حل الطلبة من ُيطلب مث ،problem أو للمشاكل
 .والبحث واالستكشاؼ ادلراقبة

19 
 على يكونوا مل الطلبة ألف ادلوجو االستقصائي بتطبيق ىذا البحث يف الباحث قاـ

 .ىذا نموذج التعليمب دراية
 االستقصائي لتنفيذ خطوات. 3

 التعلم لتنفيذ الالزمة القدرات أف ذكر ،Trianto عن نقلت كما ،Gulo لػ وفقا
 :التايل النحو على ىي الداخلي

20 
 .مشاكل أو أسئلة طرح ( أ

 السؤاؿ أف من وللتأكد األسئلة، تقدمي عند االستقصائي أنشطة تنفيذ يتم
 .فرضية تكوين الطلبة من ُيطلب مث الكتابة، لوحة على السؤاؿ كتابة يتم واضح،

 
                                                             

19
 E. Mulyasa, Menjadi Guru Professional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005). Cet. 3, 

h 108   
20

Trianto ibnu badar al-tabany,mendesain model pembelajaran, prenada media group, Jakarta 

cet-1. hlm. 135 
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 .فرضية صياغة  ( ب
 ديكن اليت للمشاكل احللوؿ أو األسئلة على مؤقتة إجابات ىي الفرضيات

 فرضية فكرة الطلبة ادلعلم يسأؿ العملية، ىذه لتسهيل. البيانات باستخداـ اختبارىا
 الصلة ذات الفرضيات إحدى اختيار يتم احلالية، األفكار مجيع بُت من. زلتملة

 .بادلشكلة
 البيانات جمعج( 

 البيانات تكوف أف ديكن. البيانات مجع عملية لتوجيو الفرضيات استخداـ يتم
 .البيانية الرسـو أو ادلصفوفات أو اجلداوؿ الناجتة

 البيانات تحليلد( 
 حتليل خالؿ من صياغتها دتت اليت الفرضيات اختبار مسؤولية الطلبة يتحمل

" الصواب" الفرضيات اختبار يف ادلهمة العوامل ومن عليها، احلصوؿ مت اليت البيانات
 طلبةلل ديكن التجريبية، البيانات من االستنتاجات، على احلصوؿ بعد". اخلطأ" أو

 ديكن مرفوضة، أو خاطئة الفرضية أف اتضح وإذا صياغتها، دتت اليت الفرضيات اختبار
 .إجراؤىا مت اليت االستقصاء لعملية وفًقا شرحها طلبةلل

 استنتاجات قديمه( ت
 البيانات على بناءً  مؤقتة استنتاجات تقدمي ىي الداخلي للتعلم اخلتامية اخلطوة

 .الطلبة عليها حصل اليت
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 :أدناه 3 اجلدوؿ يف االستقصائي منوذج يف هبا القياـ جيب اليت اخلطوات ترد
21 

 المشكالت حل على القائم التعلم مراحل 3 الجدول
 سلوك المعلمين المراحل
 ادلعلم يقـو. السبورة على ادلشكالت كتابة وتتم ، ادلشكالت لتحديد الطلبة ادلعلم يرشد 1مرحلة 

 .رلموعات إىل الطلبة بتقسيم
 يف الطلبة بتوجيو ادلعلم يقـو. الفرضيات تشكيل يف األفكار لتبادؿ للطالب الفرص ادلعلم يوفر 2مرحلة 

 .التحقيق أولوية ىي الفرضية تعترب اليت واألولويات بادلشكلة الصلة ذات الفرضيات حتديد
. هبا القياـ سيتم اليت الفرضية مع تتوافق اليت اخلطوات لتحديد للطالب الفرص ادلعلم يوفر 3مرحلة 

 .التجريبية اخلطوات لفرز الطلبة ادلعلم يرشد
 .التجارب خالؿ من ادلعلومات على للحصوؿ الطلبة ادلعلم يرشد 4مرحلة 
 .مجعها مت اليت البيانات معاجلة نتائج لنقل رلموعة لكل فرصة ادلعلم يوفر 5مرحلة 
 االستنتاجات صنع يف الطلبة يرشد ادلعلم 6مرحلة 

 
 بعض فهم إىل ادلعلم حيتاج جيد، بشكل االستقصاء اسًتاتيجية تنفيذ ينجح لكي

 علىKeffer (2222 ) اقًتح كما االستقصائي تصميم يف مراعاهتا جيب اليت ادلعايَت
 :التايل النحو على herfis أدانو الذي النحو

22 
 أف وديكن أسئلة شكل يف صياغتها يتم اليت ادلشكالت الطلبة يواجو أف جيب (1

 تكوف أف جيب ادلبكرة، ادلراحل يف. ادلعلم ومن أنفسهم الطلبة من ادلصادر تكوف
 .منحازة ليست واإلجابة( مفتوحة هناية) مفتوحة وليس حلها، ادلراد ادلشكلة

                                                             
21

 Ibid. hlm. 141 
22

Herfis, ”Pembelajaran Inkuiri,” artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2012 dari 

http://herfis.blogspot.com/2009/02/pembelajaran-inkuiri.html. 
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 جيب احلالة، ىذه يف. ادلشكلة حل على قادروف أهنم يف الثقة الطلبة إعطاء جيب (2
 الطلبة يشعر قد. طلبةلل وحافزًا ميسِّرًا يصبح أف على قادرًا ادلعلم يكوف أف

 .ادلعلم يساعدىم مل إف للعقبات التعرض عند واليأس بالصعوبة
 لذلك،. يواجهوهنا اليت ادلشكلة حوؿ أولية معلومات الطلبة لدى يكوف أف جيب (3

 إشراؾ طريق عن إما الداعمة ادلعلومات توفَت يف دورًا ادلعلم يلعب أف جيب
 ادلعلومات وأشكاؿ مصادر حوؿ ادلشورة تقدمي أو ادلعلم مع يعملوف الذين الطلبة
 .بأنفسهم عليها واحلصوؿ عنها البحث وديكن الالزمة

 يراقب. أنشطتهم نتائج وتقييم بأنفسهم بذلك للقياـ الفرصة الطلبة إعطاء جيب (4
 حل على حًقا قادرين غَت الطلبة كاف إذا ادلساعدة ويقدـ الطلبة أنشطة ادلعلم

 .ادلشكلة
 يف أو فردي بشكل جديدة مناىج إىل استناًدا للعمل كافًيا وقًتا الطلبة منح يتم (5

 األمثلة بُت التمييز أجل ومن الصحيحة األمثلة إعطاء إىل وحيتاجوف رلموعات
 .بادلشكلة ادلتعلقة اخلاطئة

 :يلي كما األنشطة عن تتولد أف ديكن االستقصائي طريقة لتحسُت
 .المختبر أنشطة توجيه (1

 حيث. ادلعلم قبل من التخطيط معظم ويتم ،طلبةلل مكثفة تعليمات ادلعلم يوفر
 .ادلعلم وضعها اليت ادلبادئ أو ادلفاىيم على للعثور حتقيقات/  جتارب بإجراء الطلبة يقـو
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 االستقصائي تعديل (2
 حلل الالزمة األدوات/  ادلواد ويوفر فقط، ادلشكالت ادلعلم يقدـ احلالة، ىذه يف
 شكل يف ادلقدمة ادلساعدة تكوف أف وجيب رلموعات، يف أو فردي بشكل ادلشكالت

 .ادلناسبة البحث طرؽ وإجياد التفكَت طلبةلل تتيح واليت أسئلة،
23 

 االستقصائي حرية (3
 كافية معرفة على واحلصوؿ ما مشكلة حل كيفية ويفهموا الطلبة يتعلم أف بعد
 حرية بأنشطة للقياـ مستعد الطلبة ،"االستقصائي تعديل" وقدـ ،معينة مبوضوعات

 حرية" أنشطة يف أنفسهم إلشراؾ الطلبة دعوة للمدرس ديكن حيث. االستقصائي
 .دراستها سيتم اليت ادلشاكل أنواع وصياغة حتديد طلبةلل وديكن ،" االستقصائي

 االستقصائي نهج دور (4
 عادة يتبعها اليت الطرؽ الطرؽ وتشبو ادلشكالت، حل عملية يف الطلبة يشارؾ

 إىل الطلبة تدعو بعناية، ادلخططة األسئلة ومع ،طلبةلل مشكلة الدعوة دتثل". العلماء"
 وحتديد الفرضيات، وصياغة التجارب، تصميم: مثل األنشطة من بالعديد القياـ

 .ذلك إىل وما اإلشراؼ،
 ستقصائيلإل دعوة (5

 حلل منهم لكل أعضاء 4 من مكونة فرؽ يف الطلبة يشرؾ تعلم عملية نشاط إنو
 ادلستشار الفريق، منسق: مثل سلتلف لدور مهمة عضو كل إعطاء ويتم ادلشكالت،

                                                             
23

 Ibid 
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 مًعا ويعملوف أعاله، ادلذكورة األدوار الفريق أعضاء يصف. التقييم عملية بياناهتم، الفٍت،
 .دراستو ادلراد بادلوضوع ادلتعلقة ادلشكالت حلل

24 
 الصورة األلغاز (6

 اجملموعة مناقشات يف واىتمامهم الطلبة دوافع لتطوير طريقةال إحدى ىي
 احلقيقية ادلواقف أو التوضيحية العروض أو الصور استخداـ ديكن. الكبَتة/  الصغَتة
 .واإلبداعي الناقد الطلبة تفكَت لتحسُت

7)  Synectics leson 

 ادلثاؿ، سبيل على ،الطلبة لدى اإلبداعية ادلواىب حتفيز إىل النهج ىذا يهدؼ
 اإلبداعية وادلكونات والفعالية العاطفة أف من تزيد األدبية والعلـو العلـو إف يُقاؿ

 إشراؾ على أساًسا" الروابط" تركز. العقالنية األفكار من أمهية أكثر البداية يف اإلبداعية
 وتطوير ذكائهم فتح من يتمكنوا حىت الكالـ أشكاؿ من سلتلفة أنواع صنع يف الطلبة
 بنية روابط" إطالؽ يف يساعد أف ديكن" اجملازي" ألف بذلك القياـ ديكن. اإلبداعية قوهتم
 األفكار ظهور دعم ديكنها حبيث ما مشكلة إىل النظر يف بطبيعتها قوية" عقلية

 .اإلبداعية
 القيم وضوح (8

 بادلواقف يتعلق فيما وخاصة النهج، ىذا فوائد حوؿ التقييم من مزيد إجراء جيب
 الطلبة يقـو االستقصاء، تقنيات مع أنو اتضح. الذاتية الطلبة مفاىيم وتكوين والقيم
 .أفضل بشكل ادلعرفية بادلهاـ

25 

                                                             
24

 Ibid. 
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 االستقصائي في عيوبو  مزايا. 4
 مزايا لو تعليمي كنموذج االستقصاء فإف ، Herfis عنو نقلت كما Amin لػ وفًقا

 :مثل عديدة
 هبم خاصة مببادرة والعمل التفكَت على الطلبة تشجيع (1
  الطلبة حوؿ ادلتمحور التعلم استمرار يدعم أكادديي جو خلق (2
 إجيابية ذاتية مفاىيم تطوير على الطلبة مساعدة (3
  اخلاصة بطريقتهم ادلهاـ إلصلاز األفكار الطلبة يطور حىت التوقعات زيادة (4
  األمثل النحو على الفردية ادلواىب تنمية (5
 .احلفظ كيفية تعلم من الطلبة جتنب (6

26 
 :التالية بادلزايا االستقصائي منوذج التعليم يتميز

 ادلفاىيم فهم طلبةلل ديكن حبيث ، الطلبة لدى" الذات مفهـو" وتطوير تكوين ديكنو (1
 أفضل بشكل األساسية واألفكار

 .ادلثَتة التعلم عملية مواقف يف ونقلها الذاكرة استخداـ يف ادلساعدة (2
 وصادقة موضوعية تكوف أف ، اخلاصة ادلبادرة أو والعمل التفكَت على الطلبة تشجيع (3

 .ومفتوحة
 .اخلاصة فرضياهتم وصياغة حدسي بشكل التفكَت على الطلبة شجع (4
 .جوىري ىو االرتياح إعطاء (5

                                                                                                                                                                              
25

 Drs. Isjoni, M.Si, dkk. Pembelajaran Visioner: Perpaduan Indonesia Malaysia, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Cet. I, h. 143-145 
26

Herfis, ”Pembelajaran Inkuiri,” artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2012 dari 

http://herfis.blogspot.com/2009/02/pembelajaran-inkuiri.html.. 
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 .زلفزًا التعلم عملية وضع يصبح (6
 .ادلهارات أو الفردية ادلواىب تطوير ديكن (7
 .مبفردىم التعلم حرية الطلبة امنح (8
 .للتعلم التقليدية الطرؽ من الطلبة جتنب ديكن (9

 .واستيعاهبا ادلعلومات استيعاب من يتمكنوا حىت كافًيا وقًتا الطلبة دينح أف ديكن (12
 :يلي كما ىي االستقصائي التعلم طريقة يف عيوب

 يف لالستخداـ مناسبة تكوف ال حىت الوقت من الكثَت االستقصائي طرؽ تتطلب (1
 الصارمة الزمنية اجلداوؿ ذات ادلدارس

 .ادلوضوعات رلاالت مجيع يف االستقصائي طرؽ استخداـ ديكن ال (2
 .التقليدية الطرؽ الطلبة يفضل (3
 .التفكَت عملية يف ادلشاركة يف الطلبة يرغب ال (4

22 
 

 العربية اللغة ج. مخرجات تعّلم
 التعلم تعريف. 1

 احلصوؿ مت السلوؾ يف نسبًيا دائم تغيَت ىو ، learning أيًضا يسمى ما أو التعلم
 .التجارب من عليو

 وادلهارات للمهارات األشخاص اكتساب عملية ىو التعلم 28

                                                             
22

 Roestiyah N.K. Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Cet. 2, h. 26-22   
28

 Zikri Neni Iska, Psikologi Pengantar Pemahaman Diri dan lingkungan, (jakarta: Kizi 

Brother’s, 2006) h. 26   
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 .وادلواقف
 سلوؾ إىل التغيَتات تؤدي أف ديكن حيث السلوؾ يف تغيَت ىو التعلم فإف لذا 29

 التعلم يعترب ، الفهم ذلذا وفًقا. أسوأ سلوؾ إىل تؤدي أف إمكانية أيًضا ولكن أفضل،
 .ىدفًا أو نتيجة وليست نشاط عملية

 ذكر كما"  The Psychology of Learning and Memory " كتابو يف Hintzman يقوؿ
Syah ، سلوؾ على تؤثر أف ديكن اليت التجربة بسبب احلي الكائن يف تغيَت ىو التعلم أف 

 عن ناتج( حيواين أو بشري) حي كائن يف حيدث تغيَت ىو التعلم أف مبعٌت. احلي الكائن
 السلوؾ يف Hintzman لتغَتات وفًقا لذلك احلي، الكائن سلوؾ على تؤثر أف ديكن جتربة

 .احلية الكائنات على يؤثر أف ديكن أنو تعلم إذا إال القوؿ ديكن ال التجربة، عن الناجم
30 

 تتم اليت الفردية السلوكيات مجيع يف تغيَت مرحلة ىو التعلم فإف ،Syah لػ وفًقا
 ال. إدراكية عمليات على تنطوي اليت البيئة مع والتفاعل للتجارب نتيجة نسبًيا تسويتها

 والسكر، اجلنوف، وحالة النضج، عملية بسبب تنشأ اليت السلوؾ يف التغيَتات اعتبار ديكن
 .تعليمية كعملية والتشبع والتعب،

31 
. وغَتىا البدنية والتجربة واحلوار النص معٌت لبناء طلبةلل النشطة العملية ىو التعلم

 لديو ما شخًصا أف بفهم ادلستفادة ادلواد أو اخلربات وربط استيعاب عملية أيًضا ىو التعلم
 :يلي ما العملية تتضمن. فهمو تطوير يتم حىت بالفعل

 ويشعروف ويسمعونو يرونو شلا الطلبة قبل من ادلعاين إنشاء يتم. ادلعٌت اشكاؿ تعلم (1
 .امتالكو مت الذي بالفهم البناء يتأثر. وخيتربونو بو

                                                             
29

 Martinis Yamin, Strategi Pembelajaran berbasis Kompetensi, (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2005) h.92 
30

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), cet. Ke-9 h. 92   
31

 Muhibbin Syah, Ibid, h. 92 
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 تتم جديدة، مشكلة أو ظاىرة تواجو مرة كل يف. مستمرة عملية ىو ادلعٌت بناء (2
 .ضعيفة أو قوية كانت سواء اإلعمار، إعادة

 تفامهات تكوين طريق عن الفكر تطور بل احلقائق، جلمع نشاطًا ليس التعلم (3
 يتطلب تطور وىو نفسو، التطور ىو بل للتطور، نتيجة ليس التعلم. جديدة

 .ترتيبها وإعادة األفكار اكتشاؼ
 شلا شك موضع الشخص سلطط فيو يكوف الذي الوقت يف الفعلية التعلم عملية تتم (4

 .التفكَت من مزيد على حيفز
32 

 الطلبة لدى السلوؾ تغيَت عملية ىو التعلم أف Iskandar  wassid ػل وفًقا التعلم
 .وادلمارسة اخلربة خالؿ من وبيئتهم األفراد بُت التفاعل بسبب

33 
 التعلم عملية خيتربوف أشخاص ىم يتعلموف الذين األشخاص أف يبدو ىنا

 عملية ىو التعلم أف على ينص والذي Slameto نقلو ما مع يتماشى وىذا. بأنفسهم
 لتجربتو نتيجة ككل، اجلديد السلوؾ يف تغيَت على للحصوؿ ما شخص هبا يقـو جتارية

 .بيئتو مع التفاعل يف اخلاصة
34 

 ىذه على احلصوؿ ويتم ادلعرفة، من عدًدا التعلم جيمع الشائع، أو العاـ بادلعٌت
 بسبب السلوؾ يف والتغَتات ، ادلعلم باسم اآلف يعرؼ أو جيًدا يعرؼ شخص من ادلعرفة
 .التعلم كما ادلدرجة غَت ادلخدرات تأثَت أو ادلرض أو التعب أو النضج أو البدين النمو

                                                             
32

 Iskandarwassid, Mpd. Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008) h. 5   
33

 Iskandarwassid, Mpd. Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008) h. 5   
34

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

1995),Cet. Ke-3, h. 2 
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 عمل ىو التعلم أف نستنتج أف ديكن أعاله، الواردة اآلراء بعض إىل استناًدا
 أف جيب سلوكيات وكذلك وعقلية جسدية تغيَتات إجراء على قدرتو باستخداـ شخص
 .بيئتو تدعمها

 خالؿ من ألنو احلياة، طواؿ تنفيذه وجيب بشري نشاط أىم التعلم يعد لذلك
 من آخر، مبعٌت. احلياة مبصاحل ادلتعلقة األمور سلتلف يف حتسينات حيدث أف ديكن التعلم
 .ادلنشودة العليا ادلثل وحيقق ادلصَت حيسن أف ديكن التعلم خالؿ

 العربية اللغة مخرجات تعّلمتعريف . 2
 تعلم صلاح نتائج تعكس أف ديكن اليت خرجات التعّلمدل تتويج ىي سلرجات التعّلم

 اجلوانب الطلبة سلرجات تعّلم تتضمن أف وديكن مسبًقا، احملددة التعلم أىداؼ يف الطلبة
 أحد ،(psikomotorik) النفسية واحلركية ،(afektif) والعاطفية ،(kognitif) ادلعرفية

 اختبار إجراء يف الطلبة سلرجات تعّلم تتمثل التحصيل ترى أف ديكن اليت االختبارات
 لكل مهًما دورًا الطلبة هبا يقـو اليت التعلم اختبار نتائج تؤدي حيث الدراسي، التحصيل

 التحصيل اختبارات تعكس أف ديكن للمدرسُت، بالنسبة. ادلعنيُت الطلبةو  ادلعلم من
 بالنسبة. تعليمية كأىداؼ التعلم عملية يف ادلواد واستيعاب متابعة إمكانية مدى الدراسي

 .الدرس حضور يف ضعفهم مكاف دلعرفة مفيًدا الدراسي التحصيل اختبار يعد ،طلبةلل
 الشخص، يف ما شيء حدوث مبعٌت داخلية أحداث عن عبارة سلرجات التعّلم

 سلوؾ ويستند السلوؾ، يف للتأثَت معرفة أو إدراكية تغيَتات وجود من احلدث ىذا ويبدأ
 يثَت النهاية يف اليت االختبارات خالؿ من تعلمو ديكن مبا ادلعرفة مستوى إىل التعلم يف الفرد

 .حقيقي شكل يف التعلم قيمة أو النتيجة
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 حققها اليت النتائج ىي سلرجات التعّلم أف استنتاج ديكن ادلختلفة، ادلعاين بُت من
 والسلوؾ وادلهارات الذكاء يف بالتغَتات تتميز واليت والتعلم التعليم عملية جتربة بعد ،الطلبة
 .أنفسهم الطلبة على

 واسع نطاؽ على يقسمها الذي ،Benyamin Bloom وفًقا سلرجات التعّلم تصنيف
 .واحلركية والعاطفية ادلعرفية اجملاالت وىي رلاالت، ثالثة إىل

 منها لكل الثالثة اجملاالت 35
 :يلي كما ىو التفسَت. مستويات أو مستويات عدة

 المعرفي ( أ
 واختيار إتقاف قياس إىل( اإلدراكي) ادلواد إتقاف من سلرجات التعّلم هتدؼ

 أساسية، ومبادئ أساسية كمفاىيم أساسية مواد شكل يف األساسية العلمية ادلفاىيم
 عاـ يف. الدماغ/  الذىنية األنشطة من ادلزيد يتضمن رلاؿ ىي ادلعرفية األرض وىذه

 إىل Bloom تصنيف بتنقيح David R. Krathwohl و Rin W. Anderson قاـ 2221
 .إنشاء( 6) و تقييم،( 5) حتليل،( 4) تطبيق،( 3) فهم،( 2) تذكر،( 1)

36 
 العاطفي  ( ب

 واختيار التمكن ضلو ادلوجهة والقيم، بادلواقف ادلتعلقة التعلم عمليات نتائج
 يف طلبةلل العاطفي سلرجات التعّلم نوع سيظهر. األسلوب أو العملية مهارات

                                                             
35

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 

2008), Cet. XI, hal. 22   
36

 Ahmad Sofyan, dkk.,Ibid, hlm. 14. 
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 للتعلم، الدافع االنضباط، التعلم، إىل االنتباه مثل السلوكيات، من متنوعة رلموعة
 .االجتماعية والعالقات الدراسة عادات الدراسة، وزمالء ادلعلمُت احًتاـ

32 
 الحركي نفسيالج( 

 القدرة أو( ادلهارات) بادلهارات مرتبط رلاؿ عن عبارة ىذه سلرجات التعّلم
 سفياف يف سيمبسوف تذكر حيث التعلم، جتربة الشخص يتلقى أف بعد التصرؼ على
 .الفردية التمثيل مهارات شكل يف تظهر احلركي النفسي سلرجات التعّلم أف

38 
 مالتعلّ  مخرجات في المؤثرة العوامل. 3

 حتقيق على تؤثر عوامل عدة عن التعلم يف شخص أي فشل أو صلاح ينجم
 Zikri ز يوضح نفسو، اخلارج من وكذلك يتعلم الذي الشخص داخل من سلرجات التعّلم

Neni واخلارجية الداخلية العوامل مها عاملُت، عن ناجتة سلرجات التعّلم أف كتابو يف. 
39 

 والتحصيل العملية على تؤثر اليت العوامل قسم الذي Ngalim Purwanto ىذا يشبو
 :ومها قسمُت، إىل التعليمي

 .الفردية العوامل نسميها واليت نفسها ادلنظمة يف ىوالعوامل  ( أ
 .االجتماعية العوامل نسميو الفرد خارج ادلوجودة العوامل  ( ب

                                                             
32

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 

2008), Cet. XI hlm. 30   
38

 Ahmad Sofyan, dkk.,Evaluasi Pembelajaran IPA Berbasis Kompetensi, (Jakarta: UIN 

Jakarta Press, 2006), Cet. I hlm. 23   
39

 Zikri Neni Iska, Psikologi Pengantar Pemahaman Diri dan lingkungan, (jakarta: Kizi 

Brother’s, 2006). hlm. 85 
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 وحتقيق العملية على تؤثر أف ديكن اليت العوامل تنقسم عاـ، بشكل لذلك،
 .خارجية وعوامل داخلية عوامل إىل التحصيل

40 
 .العاملُت هبذين ادلتعلقة األشياء ادلؤلف يصف سوؼ ىذا بعد
 الداخلية العوامل (1

. الطلبة يف احلالة ىذه يف شخص يف توجد اليت العوامل ىي الداخلية العوامل
 :مها قسمُت، إىل العامل ىذا ينقسم

 الفسيولوجية العوامل ( أ
 أف ديكن حيث ، ادلادية احلالة على بناءً  العامل ىذا مراجعة تتم

 اللياقة مستوى حتدد اليت( العضالت توتر) والنغمة للجسم العامة احلالة تؤثر
 حضور يف الطلبة وكثافة احلماس على وادلفاصل اجلسم ألعضاء البدنية
 حبيث ادلعريف اجملاؿ من يقلل أف ديكن ، ادلثاؿ سبيل على الرأس. الدرس
 .أثر بدوف أو موجودة غَت ادلستفادة ادلواد تكوف

 مقارنة التعلم على التأثَت عن سلتلفُت األصحاء األشخاص سيكوف
 الصحة من طلبةلل الفسيولوجية الظروؼ تتكوف. الصحية غَت باألجساـ

 حواس وخاصة ، اخلمسة احلسية وظروفهم البدنية اللياقة وظروؼ البدنية
 .والسمع الرؤية

 الشعور مثل سيئة فسيولوجية حالة من يعاين الطلبة كاف إذا
 يف صعوبة سيواجو الطلبة أف ادلؤكد شبو فمن والرؤية، السمع يف بالضعف

                                                             
40

 Nglim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bamdung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), Cet. 5, 

hlm. 102  
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 الفور، على متابعتو تتم مل إذا. الكتابة بداية يف مذكور ىو كما التعلم،
 .الطلبة عليو سيحصل الذي التعليمي التحصيل على ذلك فسيؤثر

 النفسية العوامل ( ب
 العوامل أف" التعلم سيكولوجية" كتابو يف Muhibbin Syah يقوؿ

 الدافع ما شخص لدى كاف إذا. وادلوىبة االىتماـ، الدافع،: تشمل النفسية
 لديو آخر، مبعٌت. التعلم مواصلة على تشجيعو فسيتم وادلوىبة، واالىتماـ

 الظروؼ كانت إذا العكس على ذلك، ومع. الدراسة دلواصلة كبَت محاس
 ىذا فإف ذلك، إىل وما احلواس، يف واضطراب صحية، غَت مثل الفردية
 .التعلم أنشطة على ما حد إىل سيؤثر

 الخارجية العوامل (2
 العامل وىذا ،الطلبة خارج من تنشأ اليت العوامل ىي اخلارجية العوامل

 .العقل داخل والعوامل البيئية العوامل من يتكوف
41 

 البيئية العوامل ( أ
 :مها ،= قسمُت إىل البيئية العوامل ىذه تقسيم ديكن

 االجتماعية البيئة( 1)
 تأثَتىا وأف بشرية تكوف أف أيًضا االجتماعية الروابط لعوامل ديكن

 سلرجات تعّلمو  التعلم عملية على سيؤثر الثقافة، ذلك يف مبا التكاثر، على
 اإلداريُت وادلوظفُت ادلعلمُت مثل ادلدرسة، ضوضاء تؤثر أف ديكن. الطلبة

                                                             
41

 Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan berdasarkan Kurikulum Nasional, (Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya, 1996), Cet. 2, hlm. 59 
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 دائًما يظهروف الذين وادلعلموف ،ةلبللط التعلم روح على الدراسة، وزمالء
 يتعلق فيما خاصة ومثابرة، جيدة أمثلة ويظهروف متعاطفُت وسلوًكا مواقف

 إجيابية دافعة قوة يكوف أف ديكن الدؤوبة، وادلناقشة القراءة مثل بالتعلم،
 .الطلبة تعلم ألنشطة

 اجملتمع ىو طلبةلل االجتماعية البيئة ذلك يف مبا ذلك، على عالوة
 حالة تؤثر سوؼ. يةالطلب القرية أضلاء مجيع يف األصدقاء وكذلك واجلَتاف
 على العمل، عن العاطلُت األطفاؿ على دتاًما فقَتة عشوائية بيئة يف اجملتمع
 الطلبة ىؤالء سيجد. الطلبة تعلم أنشطة على كبَت بشكل ادلثاؿ، سبيل
 أو مناقشة أو للدراسة أصدقاء إىل حيتاجوف عندما صعوبات األقل على

 .دتلكها ال اليت التعلم أدوات بعض استعارة
 االجتماعية غير البيئة( 2)

 أهنا على إليها يُنظر اليت األشياء ىي ادلعنية االجتماعية غَت البيئة
 التكييف،: ادلثاؿ سبيل على ،الطلبة من حيصى ال عدد صلاح يف تسهم
 بناء ،(الليل أو الظهر بعد ، الصباح) الوقت الطقس، اذلواء، حرارة درجة

 حيث للدراسة، الطلبة قبل من ادلستخدمة ادلدرسية ادلعدات وادلوقع، ادلدرسة
 .يعيشوف وأين الطلبة يعيش

42
 

 

 

                                                             
42

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), Cet. 11, 

hlm.232   
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 اآللية العوامل ( ب
 أدوات/  ومرافق مادية، مرافق/  مباين من األساسية العوامل تتألف

 اسًتاتيجيات وكذلك الدراسية ادلواد/  الدراسية وادلناىج ومدرسُت، تعليمية،
 .الطلبة سلرجات تعّلمو  العملية على ستؤثر واليت ادلستخدمة والتعلم التعليم

43 
 العالقة أو االرتباط أي ترابطية، عملية التعلم أف النفس علماء من العديد يفًتض

 .معُت حافز بُت
 

 التفكير إطارد. 
 الطلبة دعوة خالؿ من ادلواد تقدمي يف والتعلم للتدريس طريقة ىي االستقصاء طريقة

 الطريقة هبذه. تدريسها مت اليت ادلواد حوؿ الصلة ذات اإلجابات يف االستقصائيو  للبحث،
 دائًما حشوىم يتم ال الطلبة ألف. ومستقل النقدي للتفكَت جديل حتليل بإجراء الطلبة يقـو
 من وكذلك أخرى مصادر من القصور أوجو عن يبحثوف الطلبة ولكن ادلعلم، من مبواد

 .عليها حيصلوف اليت التجارب
 ادلادية اخلربة على احلصوؿ إىل باإلضافة الطلبةو  االستقصائي، التعلم طريقة تنفيذ يف
 .عقليا يشاركوف أو اخلربة الطلبة يكتسب كما التعلم، يف للكائنات

 عن االجتماعية ادلشكالت حل على القدرة تطوير إىل االستقصاء طريقة هتدؼ
 التعلم طريقة استخداـ على الًتكيز يتم. األكادديي واالكتشاؼ ادلنطقي التفكَت طريق

                                                             
43

 Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan berdasarkan Kurikulum Nasional, (Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya, 1996), Cet. 2.hlm 59 
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 يف ادلشاركة يف وإبداًعا نشاطًا أكثر الطلبة يصبح أف ادلتوقع من لذلك ،طلبةلل االستقصائي
 .مثالية إصلازات على احلصوؿ الطلبة من يُتوقع حبيث التعلم، أنشطة مجيع

 

 الكتابة ه. مهارة
 الكتابةمهارة . 1

 القياـ عند. الفطرية العوامل من وليس التدريب من تأيت للشخص مهارة الكتابة
 النشاط ىذا من حبيث. األنشطة ذلذه واضح أساس بالتأكيد يوجد الكتابة، بأنشطة
 يتعلق فيما اخلرباء آراء يلي فيما التفاصيل، من دلزيد. الفوائد من االستفادة ديكن الكتابة
 .العربية باللغة الكتابة وأنواع والفوائد والغرض بالفهم

 :وىي الكتابة، نشاط يف مدرلة األقل على مكونات ثالثة ىناؾ
 اإلمالء، الفقرة، اجلملة، ىيكل، ادلفردات، ذلك يف مبا ادلكتوبة، اللغة إتقاف (1

 جرا وىلم الرباغماتية
 .كتابتها ادلراد للموضوع وفقا احملتوى من التمكن (2
 مكتوبة لغة باستخداـ الكتابة زلتويات تكوين كيفية وىي الكتابة، أنواع إتقاف (3

 والكتب القصَتة والقصص وادلقاالت ادلقاالت مثل ادلطلوب التكوين لتشكيل
 .جرا وىلم

44 
 
 

                                                             
44

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), cet. IV, h. 154. 
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 مهارة الكتابة تعريف. 2
 الكتابة من التمكن فإف وبالتايل حتقيقو، يتعُت للغاية معقًدا نشاطًا الكتابة تعترب

 للغاية، صعبة احلالة ىذه أف من الرغم على. حتقيقها يتعُت للغاية صعبة مشكلة ديثل جيًدا
 مهارة الكتابة معٌت. وادلثابرة اإلخالص خالؿ من مالحظتها ادلمكن من يزاؿ ال أنو إال
 إىل بالنسبة. الكتابة يف موضح ىو كما وادلشاعر األفكار عن التعبَت يف ادلهارة ىو ىنا

 تدرجييا، اإلرشاد يتم مث ادلوجو، التكوين خالؿ من ذلك حتقيق ديكن ادلبتدئُت، مستوى
 لنسخ الطلبة توجيو ىو ادلوجهة للكتابة ادللموس ادلثاؿ. حر تكوين إىل أخَتًا يتطور حىت

 .اجلمل
 ،(القمة رقم) اجلملة يف ادلوجودة العناصر أحد واستبدؿ ، اجلمل بتعديل قم

 كتابة حرية على حيصلوف الطلبة أف ىو احلرة للكتابة ادللموس ادلثاؿ أف حُت يف. وىكذا
 بالتأكيد ىذا يرتبط(. ادلعلم من أحكاـ أي دوف) اجلملة وأمناط اجملانية ادلفردات مع ىدية

 السوؽ، إىل والذىاب االستيقاظ، عن الكتابة: مثل ،طلبةلل معروفة كانت اليت بادلشاكل
 .وغَتىا

45 
 اللغة باستخداـ( التواصل) الرسائل لتوصيل كنشاط الكتابة أف Suparno يُعّرؼ

: وىي األقل، على عناصر أربعة ادلكتوبة االتصاالت يف يوجد. وسيط أو كأداة ادلكتوبة
 كتاب، شكل يف الوسائط أو والقناة الكتابة، زلتوى أو والرسالة ،(مؤلف) كُمرِسل ادلؤلف

 .للرسالة كمتلق والقارئ
46 

                                                             
45

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab interaktif  (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

2014), cet. I, h.  28. 
46

 Suparno, Ketampilan Dasar Menulis  (Jakarta: Depdiknas, 2002), h. 13. 
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 للكتابة باالستعداد ادلتعلقة التعلم مبرحلة تبدأ الكتابة" بأف رأيو عن Syafi‘ie عرب
 42".وإبداعية مجيلة/  سلسة بطريقة والكتابة والكتابة والنسخ النسخ شلارسة وتليها

Acep Hermawan على القدرة ىي( الكتابو مهارة) مهارة الكتابة أف يكشف 
 كتابة مثل بسيطة تكوف اليت اجلوانب، من بدءًا العقل، زلتويات عن التعبَت أو وصف

 .الكتابة من معقدة جوانب إىل الكلمات
48 

 األفكار عن تعرب مهارة الكتابة أف االستنتاج ديكن أعاله، الواردة اآلراء على بناءً 
 أف ديكن كتاب شكل يف لغوية رموز إىل تنتمي اليت ادلشاعر أو األفكار أو األفكار أو

 من للمعلم الصحيحة الطريقة مع اجليد التعلم إىل حاجة ىناؾ لذلك،. اآلخروف يفهمها
 .ادلتوقعة األىداؼ حتقيق أجل

 فرضية البحث. 3
 أف إىل ىذا البحث يف ادلؤلف أثارىا اليت للمشاكل مؤقت ختمُت ىي الفرضية

 .واختبارىا مجعها مت اليت البيانات خالؿ من صحتها تثبت
 :ومها ،ىذا البحث يف اختبارمها سيتم فرضيتاف ىناؾ

 (Ho) الصفر فرضية ( أ
 العربية اللغة سلرجات تعّلم حتسُت االستقصائي مناذج التعليم لتطبيق ديكن ال

 االستقصاء مناذج باستخداـ تدريسهم مت الذين العرب الطلبة سلرجات تعّلم أف يعٍت ىذا
 .التقليدية بالطريقة تدريسها يتم اليت نفسها ىي

 
                                                             

42
 Syafi’ie, Retorika dalam Menulis  (Jakarta, Depdikbud, 1998),  h. 16. 

48
 Acep Hermawan, Op., Cit, h. 151. 
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 (Ha) البديلة الفرضية  ( ب
 اللغة سلرجات تعّلم حتسُت إىل االستقصائي مناذج التعليم تطبيق يؤدي أف ديكن

 مناذج باستخداـ تدريسهم مت الذين العرب طلبةلل سلرجات التعّلم أف ىو وادلعٌت العربية،
 .التقليدية بالطريقة تدريسها يتم اليت تلك من أكرب االستقصاء
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