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  الباب الثاين
 اإلطار النظري

 
 إبتكار املدرسني  .أ 

 ينبتكرني املدرسمفهوم امل .١
بأنه ظاهرة متعددة الوجوه و تتضمن إنتاجا جديدا و  اإلبتكاريعرف 

نشاط ذهين أو عملية تقود  أصيال و ذا قيمة من قبل الفرد أو اجلماعة، وهو
إنتاجا يتسم باجلدة واألصالة و القيمة يف اتمع ويتضمن إجياد حلول جديدة 

  .لألفكار و املشكالت
تعريفا يف بعض  )٦٠- ٥٠(بني  تتراوح تكارهناك تعريفات كثرية لإلب

  :املراجع ولكن ميكن تصنيفها ضمن أربعة اجتاهات رئيسية هي 
ويتنبناها علماء االجتماع  اإلبتكارتعريفات حمورها املناخ الذي حيدث فيه   .أ 

 .وعلماء اإلنسان
تعرفات حمورها اإلنسان املبع خبصائصه الشخصية والتطورية واملعرفية   .ب 

 .ويتبناها علماء نفس الشخصية
ية ومراحلها وارتباطها حبل املشكالت اإلبتكارحمورها العملية  تعريفات

  .وأمناط التفكري ومعاجلة املعلومات، ويتبناها علماء النفس املعرفيون
ية واحلكم عليها على أساس األصالة اإلبتكارتعريفات حمورها النواتج 

واملالءمة وهذه التعريفات هي األكثر شيوعا ألا تعكس اجلانب املادي 
الكالسيكي، أي إن  اإلبتكاروهذا هو جوهر مفهوم  اإلبتكاراملعنوي لعملية و

ي، اإلنسان اإلبتكاراملناخ ( اإلبتكارهذه التعريفات تتناول مجيع مكونات 
  ١).ياإلبتكارية والناتج اإلبتكاراملبدع والعملية 

                                                             
  .٢١٣. ، ص٢٠٠٩، دار الثقافة، دون املكان، مقدمة يف تدريس التفكريحممود حممد غامن، . ١
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واحد من القدرة الرئيسية دوراً هاما يف احلياة والتنمية البشرية هو 
هذه القدرة املدرج كثري القدرة الفكرية، مثل االستخبارات واملوهبة . اإلبتكار

 اإلبتكار. واملهارة تعلم النتائج، ولكن أيضا بتأييد العوامل العاطفية واحلركية
هو القدرة على العثور على شخص ما متلكها وإنشاء شيء جديد، طرق 

  .وللمجتمعجديدة، ويعترب هذا النموذج جديدة مفيدة ألنفسهم 
من بعض األرقام اقترحت صيغة خمتلفة ولكن اخلالصة القول هي 

 :قد العديد من املفاهيم مثل أن طرح األرقام التالية اإلبتكار. نفسها
هو القدرة على  اإلبتكارالتأكيد على أن :  David Campbell مجبيلدافيد   .أ 

خلق النتائج اليت تكون جديدة ومبتكرة، والطبيعة مل يكن هناك قبل، مثرية 
 ٢.لالهتمام وغريبة ومفيدة للمجتمع

الذي هو ليس من اختراع  اإلبتكارأن الشيء املهم يف :  Morenoمورينو   .ب 
هو شيئا جديداً  اإلبتكارشيء ابدأ كان معروفا من قبل، ولكن املنتج 

 .ال متثل شيئا جديداً لآلخرين أو العامل بشكل عامألنفسهم، و
ين هم الذين دائماً حل املشاكل وخلق تكراألفراد املب: Gardnerغاردنر  .ج 

الالنتائج يف جمال وقبلت أعماله األعضاء يف ا. 
جانب  اإلبتكار، ألن اإلبتكاريذكر أن مجيع األفراد : Cameronكامريون  .د 

لدينا مجيعا قدرة على . اخلالقة نقية احلياة هي الطاقة. طبيعي للحياة
 ٣.االبتكار وتطوير

نقطة التقاء مميزة بني  تكارتعريف أكثر حداثة لإلب: Sternbergسترينربغ  .ه 
. املخابرات، والنمط املعريف، وشخصية أو الدافع :السمات النفسية الثالثة
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Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 104. 
3 Anna Craft, Membangun Kreativitas Anak, Insiasi Press, London, 2003, hlm. 27-28. 
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معا هذه األوجه الثالثة للعقل الطبيعي وهذا يساعد على فهم ما هي 
 ٤.يةاإلبتكارجوانب تأثر الفرد 

تحقيق لهو القدرة  اإلبتكارمن هذه التعاريف ميكن استخالص أن 
لتطبيق، جيدة يف جمال العلوم،  و ميكن أن يكونالنتائج اليت اختلفت وجديد، 

ياة اليت ميكن أن يتلقاها مجاعة حمددة والفنون واآلداب، وجماالت أخرى من احل
  .أو ميكن االعتراف ا كشيء مفيد

قد يكون قادراً على تشكيل منتجات الفن واألدب العلمي، أو  اإلبتكار
  ٥:اإلبتكارأما بالنسبة لعناصر . قد تكون إجرائية أو املنهجية

 .هو عملية ليس نتيجة اإلبتكار  .أ 
  .ويؤدي إىل خلق شيء جديد اإلبتكار  .ب 
ينبع من التفكري بطريقة خمتلفة يف حني حل املشاكل اليومية  إلبتكارا  .ج 

  .األفكار مزيج
ليس مرادفاً لالستخبارات اليت تشمل القدرات . طريقة للتفكري اإلبتكار  .د 

  .العقلية باإلضافة إىل ذلك التفكري
 .القدرة على إنشاء تعتمد على اكتساب املعرفة وتقبل  .ه 

 ينبتكرني املدرسخصائص امل .٢
املعلم ليس جمرد جمموعة من الناس يقفون أمام الفئة لنقل بعض املواد 

ولكن مبا يف ذلك أفراد من اجلمهور ينبغي أن تشارك بنشاط وهي .املعرفة
يصبحوا أعضاء البالغني يف  طلّابية يف توجيه تطوير اإلبتكاركبرية، فضال عن 

  .اتمع
 اإلبتكارمفتاح تنمية  .ويف الواقع، إذا أحسنت لقد قيل أن تكون خالقة

وهذا ليس من السهل . ية والكفاءةاإلبتكاراملوجود يف التدريس مع التفاعالت 
                                                             

4Meity H. Idris, Peran Guru dalam Mengelola Keberbakatan Anak, PT Luxima Metro 
Media, Jakarta, 2014, hlm. 144. 

5 Ibid., hlm. 148 
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. يف أنشطة التعلم من أجل حتقيق ما كان متوقعا اإلبتكارويستغرق املهارة و
بشكل عام ميكن القول بأن األفراد ذوي اإلمكانات اخلالقة ميكن أن تكون 

  ٦:خصائص يف ما يليمعروفة من خالل املراقبة لل
 .رغبة فضول كبري  .أ 
 .االنفتاح على جتارب جديد  .ب 
 .شعور طويلة  .ج 
 .لدي الفضول الكتشاف أو البحث  .د 
 .متيل إىل تفضيل مهمة ثقيلة وصعبة  .ه 
 .متيل إىل البحث عن إجاباتواسعة وتلبية جمموعة  .و 
 .لقد تفاين، الرسوم املتحركة والنشطة  .ز 
 .التفكري املرن  .ح 
 .إىل إعطاء مزيد من اإلجاباتوردا على السؤال طرح ومتيل   .ط 
 .القدرة على إجراء التحليل والتوليف  .ي 
 .أن روح البحث ويسأل  .ك 
 .وقد جتريد جيد جداً .ل 
 .قراءة خلفية كبرية مبا يكفي  .م 

 واملعلم املبتكر املعلم يأخذ فإنه الطفل، يف املوجودة اإلمكانات لتطوير
  : التالية اخلصائص هلا اليت ياإلبتكار

 التحديات وحيب يةاإلبتكار  .أ 
. املبتكر الفرد هو الطفل إمكانيات يطور أن ميكن الذي املعلم

 األطفال عمل تفرد يفهم أن املعلم يستطيع ال الطبيعة، هذه وبدون
 ال حىت جديدة وأشياء حتديات حيبوا أن املعلمني على جيب. هموإبتكار

                                                             
6Slameto, Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta 1995, hlm. 145. 



 
 ١٠

 دائما لكنه .القائمة الربامج على يعتمدون أو بالروتينات املعلمون يلتزم
  ٧.التعليمية أنشطته ويثري وجيدد يطور

  الطفل عمل نقدر  .ب 
 أي عمل عاليا تقديرا نقدر تكاراإلب تطوير يف املعلمني خصائص

 نفسه عن التعبري صعبة ستكون الطفل هذا طبيعة فإن بدوا. الطفل شكل
  .مهامه إكمال يف ومستقلة حبرية

  حافز  .ج 
 حبيث والتشجيع التشجيع توفر أن جيب املعلم أن كمحفز املعلمون

  .جبد ودراسة يريدون الطالب
   مقيم  .د 

 تقييمها، ينبغي اليت اجلوانب تقييم املعلم على جيب احلالة هذه يف
 قبل من تقييم ألن املتعلمني، من والسلوك واملوقف الفكرية القدرة وهي
 تدعم اليت الدراسية الفصول ويف. التعلم يف اإلبتكار مدى ملعرفة املعلم

 التفاعل خالل من وتقدمهم الطالب معارف املعلمون يقيم ،اإلبتكار
 املالحظات من العديد مع الطالب العمل استعادة يتم. الطالب مع املستمر

 إعطاء .الطالب لعمل والسيئة اجليدة اجلوانب تبني وخاصة املعلمني، من
  .واإلبتكار والتفكري قدرته، تطوير حملاولة فرصة الطفل
 ،يوسم مشس ذكرها اليت سوبريادي ديدي وفقال نفسه، الوقت ويف

 على اخلصائص أو اخلصائص بعض تتميز خالقة شخصية لديهم الذين والناس
  ٨: التايل النحو
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 داجلدي للتجارب مفتوحة  .أ 
 واالستجابة التفكري يف املرونة  .ب 
 احلرة واآلراء اآلراء  .ج 
 اخليال نقدر  .د 
 يةاإلبتكار األنشطة يف املهتمة  .ه 
 اآلخرين قبل من بسهولة تتأثر وال ذاته حد يف رأي هلا يكون أن  .و 
 كبري فضول لديه  .ز 
  متأكد غري واحلاالت الرأي يف االختالفات يف التسامح  .ح 
 احملسوبة املخاطر اختاذ على جيرؤ  .ط 
 ومستقلة ثقة  .ي 
 باملهمة وااللتزام املسؤولية حتمل  .ك 
 بسهولة بامللل وليس الدؤوب  .ل 
 املشكلة حلل املخزون من ليس  .م 
 املبادرة يف غنية  .ن 
 البيئية للحالة حساسة تكون أن  .س 
 املاضي من بدال واملستقبل احلاضر إىل توجها أكثر  .ع 
 وعاطفية جيدة ذاتية صورة لديهم  .ف 
 واسع اهتمام لديه  .ص 
 األصلية فكرة لديهم  .ق 
  جيدا سؤاال نسأل أن لطيفة  .ر 

، مع األخذ درسامل تكارويتعني تطوير اخلصائص املذكورة أعاله إلب
ويطلب من  ٩.أمهية مسؤوليات املعلمني يف عملية التعلمبعني االعتبار مدى 
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وعالوة على ذلك، يسعى املعلمون . تكاراملدرسني إظهار وإظهار عملية اإلب
كم املتدربون على أن باستمرار إىل إجياد طرق أفضل خلدمة املتدربني حبيث حي

الذي قام به املعلم اآلن  تكارواإلب. وال يفعل شيئا بشكل روتيين تكراملعلم مب
 .من ما مت عمله من قبل وما ينبغي عمله يف املستقبل أفضل من اآلن

 درسملا تكاروامل املؤثرة إبعال .٣
ويف . ويشمل ما ورد أعاله متوسط القدرة واملرونة املعرفية القدرة املعرفية  .أ 

 هذا العامل األول أننا ميكن. حني أننا نعرف اإلمكانات املخ لدينا هائلة
 .تعبئته بكيفية حتسني إمكانات الدماغ، طريقة واحدة مع التعلم السريع

. ين أنفسهم تلقي املنبهات الداخلية واخلارجيةتكرإعداد املب. موقف منفتح  .ب 
عندما لدينا موقف منفتح الكثري من . هذا هو التزام شخصي مهم جداً

 .املعلومات، وميكن أن نستفيد من الفرصة ألن تكون خالقة
. ين ليسوا سعداء قيادةتكراملب. بنفسك وتؤمنئص اليت هي حرة، اخلصا  .ج 

تريد أن تقدم نفسك قد ميوت وحدة، أنه مرتبط باالتفاقية االتفاقية 
ية وكثرياً ما يعتقد اإلبتكارولعل هذا هو السبب، . االجتماعية ال جداً

 ١٠.الناس جمنون
  

 مهارة القراءة   .ب 
 هارةامل مفهوم .١

إحكام الشيء وإجادته واحلذق فيه، فيقال مهر : لغة تعىن إن املهارة 
أحكمه وصار : مهر يف الشيء. ميهر مهارةً، فهي تعىن اإلجارة وإتقان الشيء

مهر يف العلم ويف الصناعة وغريمها، فهي القدرة : به حاذقاً، فهو ماهر، ويقال
  .على أداء عمل بإتقان وبراعة ودقة
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فيمكن ) أى املهارة اللغوية(بينها وبني اللغة واملهارة اصطالحا إذا ما ربطنا 
  ١١.القول إا أداء لغوى يتسم بالدقة والكفاءة فضال عن السرعة والفهم

وقد عرفت املهارة كذلك على إا قدرة الفرد على القيام بعمل معني يف 
أقل ما ميكن من الوقت وبأيسر ما ميكن من اجلهد وبأكمل ما ميكن من األداء 

  .ألمان وتاليف الضرر أو األخطاءمع حتقيق ا
ومعىن هذا أن املهارة بشكل عام تعىن الدقة وإلتقان يف أداء عمل ما 
واملهارة اللغوية تشري إىل األداء اللغوى ملختلف مهارات اللغة وتضع شروطا 

الدقة، اجلودة، السرعة، ومعىن هذا : هلذا األداء كي يكون أداءا ماهرا منها
سب من خالل التعليم والتدريب واملمارسة وتتضمن أيضا أن املهارة تكت

جانب األداء املعلن، وجانب خفي يتظمن ما : املهارة اللغوية جانبني مها
اكتساب الفرد من خربات لغوية كي يصل األداء إىل درجة املهارة أو 

  ١٢.اإلتقان
  :القراءة مفهوم .٢

نتبناه  الذياملفهوم  ١٣.يقودنا هذا إىل الوقوف على تعريف إجرائى للقراءة
هنا للقراءة مؤداه أن القراءة ليست مهارة آليه بسيطة، إا عملية ذهنية تأملية 

إا نشاط ينبغي أن حيتوى كل أمناط التفكري . تستند إىل عمليات عقلية عليا
والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل وحل املشكالت، وليست جمرد نشاط 

  ١٤.أو فهم دالالا فقطبصرى ينتهى بتعرف الرموز املطبوعة 
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 أهداف تعليم القراءة .٣
بلغات أخرى عدة أهداف يستهد تعليم القراءة يف برامج تعليم العربية للناطقني 

  :من أمهها 
وهي القراءة والكتاب (أن القراءة هي أوىل املهارات الثالث   .أ 

 .اليت جيمع اتمع اإلنساين على حق الفرد يف تعلمها). واحلساب
أن التربية املستمرة، والتعلم مدى احلياة، والتعليم الذايت شعارات ال   .ب 

إا أنشطة . تتحقق يف حياة اإلنسان إال إذا كان قادرا على القراءة
 .يقرؤهتعتمد على كمية ونوع ما 

أن اتمع اإلنساين املعاصر جمتمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري   .ج 
اط بكثري من أوجه النشاط اليت فيه ال يتطلب القراءة، إن اإلنسان حم

تستلزم القراءة، حىت حيقق ما يريد وحىت يتكيفمع اتمع ويؤدي 
 .وظيفته

ما جينيه الدارس األجنيب إن _ .أن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة  .د 
من خالل قراءة املواد العربية أعظم مما جينيه من خالل أي مهارة 

 .أخرى
إن القراءة هي املهارة اليت تبقى مع الدارس عندما يترك البلد العريب   .ه 

كما أا املهارة اليت يستطيع من خالهلا أن _ الذي يتعلم فيه اللعة 
 .أمناط الثقافة العربية ومالحمهايتعرف على 

قد . بالقراءة يستطيع الدارس أن حيقق أغراضه العملية من تعليم العربية  .و 
إن . ية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو تعليمية أوغريهاتكون أغراضا ثقاف

كثريا من الدارسني يف برامج تعليم العربية كلغة ثانية يهدفون من 
فقد ال يتاج ألحد منهم فرصة . تعلمها إجادة القراءة يف املرتبة األول

 .شر بعريب ميارس مهارة اإلستماع والكالماالتصال املبا



 
 ١٥

ارس ا حتقيق قدر من االستمتاع و قضا والقراءة مهارة يستطيع الد  .ز 
 .وقت الفراغ مبا هو أجدى

وأخريا فإن القراءة هي املهارة اليت ينميها الطالب وحده بعد أن يترك   .ح 
 ١٥.ليس مثة أدعى للتقدم يف القراءة مثل القراءة..املعهد

  :للقراءة االستعداد .٤
قسم يف مستهل كتاب الصف األول لتنمية استعداد الطفل  ختصيصينبغي 

وتشتمل هذا القسم على عدد من التدريبات اليت تضم جمموعة من . للقراءة
  :الصور واألشكال والرسومات اليت تستهدف

 .تنمية قدرة الطفل على تعرف األصوات والتمييز بينها  .أ 
هيم حيتاج إليها تزويد الطفل بعدد من املفردات اليت تعرب عن معان ومفا  .ب 

  .األطفال يف نشام
  .ندريب الطفل على تعرف األشياء وتسميتها  .ج 
  .تشجيع الطفل على التحديث  .د 
وتنمية . تنمية قدرة الطفل على دقة املالحظة وإدراك العالقات بني األشياء  .ه 

  .حواسه املختلفة مبا جيعله مهيثا الستقبال الرموز املكتوبة
ويقترح أن تتراوح الفترة . طفل بالقراءةوينبغي يف هذا القسم عدم تكليف 

16.الالزمة لتدريس هذا القسم ما بني أسبوعني أو أربعة أسابيع  
  طريقة تعليم القراءة .٥

يف هذه احلالة تصبح القراءة مهارة بديلة يف االتصال باللعة عن املهارات 
وبالتايب تصبع هدفا . الشفوية ويصبح تعليمها وتعلمها أمرا ضروريا ومفيدا

  ١٧.رئيسا من أهداف تعلم اللغة األجنبية

                                                             
  .١٧٦- ١٧٥. ، ص١٩٨٩، الرباط تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه واساليبه، رشدي أمحد طعيمة  ١٥
  ١٣٢نفس املرجع، ص،  ١٦



 
 ١٦

إن الطريقة اليت نتبناها هى الطريقة التولفية اليت جتمع بني مزايا كل من 
وتبدأ الطريقة التوليفية باجلمل البسيطة مث . الطرق التحليلية والطرق التركيبية

 حتللها إىل كلماا اليت تتكرر كثريا فيها، مث حتلل الكلمات إىل مقاطع وصوال
إىل احلروف، وتعىن هذه الطريقة بتحليل الكلمات حتليال صوتيا، لتمييز 
أصوات احلروف، وربطها برموزها، مث تركيب كلمات جديدة من هذه 

  .احلروف
 تعليم القراءة  .٦

 القراءة النموذجية املتقطعة  .أ 
أثناء القراءة النموذجية اليت كان يقوم ا املعلم، قرأ مجلة ما مرة 

أما اجلملة . الطالب من بعده وهم ينظرون يف كتبهموأعادها . واحدة
وأما . التالية فقد قرأها املعلم مرتني والطالب يعيدون من بعده يف  كل مرة

اجلملة الثالث فقد قرأها ثالث مرات وأعادها الطالب من بعده يف كل 
  ١٨.مرة

  : التعليق
جزءا من أو  مجلةأن يقراء  املعلميف القراءة النموذجية املتقطعة، على 

مث ينتقل املعلم إىل اجلملة التالية، وهكذا . محلة، مث يعيد الطالب من بعده
  .حىت اية املادة القرائية املنشودة

 وتارةتارة مرة،  اجلملةاما صاحبا، معلم هذه احلالة، فكان يقراء 
وهكذا، مل يعد الطالب يعرفون هل سيعيد . مرتني، وتارة ثالث مرات

 قاهلا أم سينتقل إىل اجلملة التالية، األمر الذي أربكهم املعلم اجلملة اليت
  .وجعلهم غري قادرين على املتابعة أو التكرار الصحيح

                                                                                                                                                                       
والعلوم والثقافة، ، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني اود كامل الناقة، حمم ١٧

  ١٤٩. ، ص٢٠٠٣
  .٥٣. ، دار الفالح للنشر والتوزيع، صحاالت وتعليقات/تعليم اللغةحممد علي اخلويل،  ١٨



 
 ١٧

الواحدة مرتني أو أكثر  اجلملةوقد يكون دافع هذه املعلم من إعادته 
ولكن كان عليه يف هذه احلالة . إعطاء الطالب مزبدا من الفرص للتكرار

احدة، ويعيد الطالب من بعده، مث ينتقل أىل اجلملة أن يقراء اجلملة مرة و
وبعد ذلك، ميكن أن يكرر العملية ثانية . وهكذا حىت اية الدرس. التالية

  .أي أن يقراء الدرس ثانية بالطربقة األوىل ذاا: 
يف حالة صاحبنا، . واملهم هو أن يعرف الطالب خطوة املعلم التالية

هل سيعود املعلم إىل : التنبؤ مبا سيقول املعلم مل يعد الطالب قادرا على 
هل يعيد : الوراء أم سيتقدم إىل األمام؟ وهكذا، عجز الطالب عن املتابعة 

عينية إىل بداية اجلملة السابقة أم ينقل عينية إىل بداية اجلملة التالية؟ فإذا 
اجلملة عاد الطالب بعينية إىل اجلملة السابقة، يفاجأ بأن املعلم انتقل إىل 

وإذا نقل الطالب عينيه أىل اجلملة التالية، يفاجأ بأن املعلم قد عاد . التالية
  .أىل اجلملة السابقة

 اجلملة الطويلة  .ب 
فقراها . أثناء القراءة النموذجية املتقطعة، واجبت املعلم مجلة الطويلة

وعندما كررها الطالب مجاعيا من  بعده، اضطرب احلال . وحدة واحدة
فقرأها املعلم كلمة كلمة والطالب يعيدون من . تكرار ناجحاومل يكن ال

  .بعده كل كلمة
 القراءة الصامتة   .ج 

عن طريق العني والعقل، حيث - فقط-القراءة الصامتة هي اليت تتم
 ١٩.تلتقط العني الرموز املكتوبة ليفسر ها العقل مباشرة وحيوهلا إىل معان

بعد ذالك . فرديةطلب املعلم من الطالب أن يقرؤوا قراءة جهرية 
 .طلب منهم أن يقرؤوا قراءة صامتة

                                                             
  ١٥٧السابق، ص،  مرجع،  حممود كامل الناقة ١٩



 
 ١٨

 تصحيح األخطاء   .د 
بدأت القراءة اجلهرية الفردية، فطلب املعلم من الطالب واحدا بعد 

وكان إذا أخطا . األخر أن يقفؤا أمام زمالئهم ويقرؤا قراءة جهرية فردية
 .الطالب يف القراءة، يبادره املعلم بالتصحيح

 موقع القارئ جهرا  .ه 
وتستمد . للقراءة اجلهرية موقع هام يف أي برنامج لتعليم مهارة اللغة

القراءة اجلهرية هذه األمهية من أمهية موقعها يف حياة اإلنسان ونشاطاته يف 
تعترب القراءة اجلهرية مهارة خاصة ميكن أن يكون تعلمها غاية  ٢٠.اتمع

احل تعلم يف حد ذاته، وميكن أيضا أن يكون وسيلة أو مرحلة من مر
  ٢١.املهارة الكلية للقراءة

فكان يطلب من الطالب أن يقرأ . بدأ املعلم نشاط القراءة اجلهرية
 .بعض السطور وهو جالس يف مقعده

 القارئ النموذجي  .و 
وبدال من أن يقوم هو ا، طلب . أراد املعلم بدأ القراءة النموذجية

 .دهعمن أحد الطالب أن يقرأ مجلة مجلة والطالب يعيدون من ب
 غرفة الصف املزدمحة  .ز 

فكان إذا طلب من . أراد املعلم مشكورا أن يطبق أسلوبا تعلمه
وكانت . طالب أن يقرأ قراءة جهرية فردية، سأله أن يقف أمام الصف

أمام الصف، استوجب ذلك  فإذا قام ليقف. غرفة الصف ضيقة جدا
وإذا . حتريك حواىل عشرة طالب من مقاعدهم حىت يفسحوا له الطريق

  .عاد القارئ إىل مكانه بعد القراءة، تكرر املشهد ذاته
  

                                                             
  ١٨٣السابق، ص،  مرجع، رشدي أمحد طعيمة ٢٠
  ١٥٤السابق، ص،  مرجع،  حممود كامل الناقة ٢١



 
 ١٩

 القراءة املكثفة  .ح 
وبدأ الدرس وانتهى دون أن يعلّم . كان الدرس درس قراءة مكثفة

 .أية كلمات جديدة
  احتكار املعلم للشرح  .ط 

وأراد املعلم أن يشرح للطالب معىن املادة . س درس قراءةكان الدر
فبدأ يشرح ويسأل وجييب والطالب ال يشاركون يف سؤال أو . القراءية

ومضى من الوقت ما يزيد عن مخس عشرة . جواب أو شرح أو توضيح
 .والطالب يف صمت تامدقيقة واملعلم ال يتوقف عن الكالم 

  وضوح التعليمات  .ي 
اقرأ : وبعد املقدمة، قال عجل . دخل املعلم الصف يف درس قراءة

وبعد مضي بضع دقائق، سأل . الدرس واستخرج الكلمات اليت ال تفهمها
الطالب مل ما هى الكلمات اليت مل تفهموها؟ وفوجئ املعلم بأن : الطالب 

يكونوا يبحثون عن الكلمات الىت ال يفهموا، بل كانو يقرؤون صامة من 
  .جل االستيعابأ

  !القراءة اململّة  .ك 
وبدأت . يف درس القراءة، وصل املعلم إىل مرحلة القراءة النموذجية

وقد قرأ أربع صفحات . القراءة النموذجية، فشرع املعلم يقرأ ويقرأ ويقرأ
 ٢٢.متصلة والطالب يستمعون أو يسمعون أو يتثاءبون

  
 السابقة الدراسات  .ج 

موجزاً للنتائج اليت قد فعلت من قبل يف أساسا هو استعراض أدب وصفاً 
. استعراض األدبيات اليت تعمل ا إلثبات أصالة يف البحث .املسألة من هذا النوع

                                                             
  .٦٢ نفس املرجع، ص، ٢٢



 
 ٢٠

هكذا يهدف ليكون مبثابة إجراء مقارنة أكثر اكتماال ما إذا كان بني البحوث 
  :واإلصدارات السابقة كالتايل

معلمي التربية اإلسالمية يف حتسني  تكارإبعبد الواحد مصطفى لحبث علمي  .١
 درسة الثانوية األوىلاملنوعية التعلم للتعليم الديين اإلسالمي الفصل السابع يف 

كلية التربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك (تورين  ١احلكومية 
اإلسالمية يف  تربيةالاملعلم  تكارإب) ١(حبث علمي يبحث عن )جنالإبراهيم ما

اجلهود معلم ) ٢(وتشمل ، جنالتورين ما ١احلكومية  سة الثانوية األوىلدرامل
اإلسالمية الفصل السابع يف  تربيةحتسني نوعية التعلم يف الالدينية اإلسالمية 

التربية  نوعية التعليم) ٣( جنالتورين ما ١احلكومية  درسة الثانوية األوىلامل
على  تورين ١احلكومية  األوىلدرسة الثانوية امليف اإلسالمية الفصل السابع 

 .جيدة
 قادريف التعليم معلمي التربية اإلسالمية  تكارإبالبحثإثبات أن يف هذا  نتائجال

لذلك كفاءة املعلم . على خلق النتائج والنوعية التعليم اإلسالمية جيدة للطالب
 ٢٣.الدين اإلسالمي حتتاج إىل التحسني والتوسيع كجزء من املهنية للمعلمني

ية قم اللغة العربية لتريلتعالعلم يف امل تكارإب" حبث علمي حممد صائم باملوضوع  .٢
درسة الثناوية احلكومية سيمانو متعلم النشاط الطالب يف الفصل الثامن يف 

علم يف امل تكارإبهذا حبث علمي يعرب أن ".٢٠١٢/٢٠١٣م اكيدول ع نججنو
وميكن  كيدول نجاحلكومية سيمانوجنودرسة الثناوية املتعيلم اللغة العربية يف ال

أسئلة ،عند التعليمية املواد بطريقة حماضرة. جيد إذا نظرعندما التعليمالقول 
م حيث أن يوضوع التعلباملوأجوبة، املناقشة ولطيف القصص اليت تناسبها 
اللغة العربية  املعلم تكارإب. الطالب يشعرون بالسعادة، النهضة وغري املشبعة

التعلم النشط وتعاونت كان املعلم يستخدم ب، حتسني نشاط الطال املعلمني يف
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 ٢١

تدوين املالحظات والقراءة بصوت عال والعثور على مع استراتيجية 
: هذه االستراتيجية على ما يرام متاما، ميكن أن ينظر أوال إليه. املعلومات

الثانية يدفع الفصل ميكن أن تكون مشروطة بشكل الصحيح لرحلة التعليم، 
 ٢٤.الطالب فعال إىل املعلم عندما يشرح املعلم، واملشاركة بنشاط يف التعليم

املعلم يف التعليم اللغة العربية  تكارإب" حبث علمي ايكو فراتاما ايلبار باملوضوع  .٣
احلكومية سومرب  يف الفصل الثامن يف املدرسة الثانوية لزيادة الدافع طالب

ا، يدل للمدرس جيد اإلبتكاركان ) ١: البحثيف هذا  نتائجال. اغونج جتيس
اتعليم، أي باستخدام حمطة التعليم على املدرس أن يرتفع إبتكاره يف خطوات 

)RPP( حيتوى على اخلطوة األوىل و فيها قراءة دفتر الغياب للطالب، و ،
appersepsi و أعطاء االختبار القبلي، وقراءة املؤشرات، واخلطوة االساسية ،

 اإلبتكارمث . فيها اشراح املواد، و استخدام الطريقة املناسبة حلالة الفصل
للمدرسفي استراجية التعليم أي بدعوة الطالب إللقاء اهداف التعليم، وصلة 

ليل للتعلم، و العالقة القريبة، وتنمية إلشتراك اإلجايب، و أعطائهم التع
يدل انتاج التحليل أن تعليل الطالب يف املستوى الثامنة مبدرسة ) ٢. (ارشادهم
عند املدرس، و دفع الطالب  اإلبتكارمرتفع بتنمية  سومرب اغونجالعالية 

 ٢٥.لتحسني و اصالح الفكر تقدما
إىل الدراسات الثالث املذكورة أعاله اليت متيز هذه الدراسة مع  واستناد

املعلمني يف حتسني جودة تعلم  تكارإب، ث اليت أجريت بعض الباحثني السابقالبحو
 تستخدم أن جيب ذلك وتطوير تعليميف تنقيل ومن اجل ذلك،  .الطالب

من املعلمني يف عملية التعلم هو جزء  اإلبتكارو. اهلدف وعلى جيدة استراتيجية
  .مهم من عملية التعلم
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