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Abstract
Ulumul hadith is a science that discusses the Prophet Muhammad’s words, deeds and
decisions which have been collected by the hadith experts, to ensure that the transmission
chains from the narrators to the prophet are dhobit, fair, and interconnected. In this context,
the science focuses on the learning materials given to those who are studying Arabic as a
foreign language. The delivery of Hadith learning materials needs to be adjusted to the
Arabic trained learners with a "thinking" based strategy. This study uses a qualitative
descriptive approach with the 30 subjects of First Semester students of Study Program of
Arabic Language of Islamic State Institute of Samarinda, Indonesia, in the 2017-2018
academic year. Thinking–based learning strategy of ulumul hadith to be used was
systematic lesson planning on each material and every semester, discussion and
explanation, mind mapping, learning journal, the use of grammatical structure concepts,
and learning with demonstration.
Keywords: Thinking-Based Learning Strategy, Learning for Foreign Arabic Language,
Ulumul Hadith
Abstrak
Ulumul hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadist rasululullah SAW baik berupa
perkataan, perbuatan dan takrir (keputusan/sifat) dari Rasululullah SAW yang telah
dihimpun oleh pemuka hadits, serta mengetahui persambungan perawi hadist sampai
kepada rasululullah SAW dengan keadaaan yang dhobit, adil, dan sanad yang tersambung.
Pembelajaran Ulumul hadits pada pembahasan ini berfokus kepada materi pembelajaran
yang diberikan kepada peserta didik yang sedang belajar bahasa Arab sebagai bahasa Asing.
Penyampaian materi pembelajaran hadits perlu disesuaikan dengan peserta didik yang
sudah belajar memahami bahasa Arab, dengan strategi pembelajaran berbasis berpikir.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek 30 mahasiswa
semester I Prodi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Samarinda
Indonesai periode 2017-2018. Strategi pembelajaran ulumul hadist berbasis berpikir yang
sesuai dan digunakan adalah penyusunan perencanaan pembelajaran yang sistematis pada
setiap materi dan setiap semester, diskusi dan penjelasan, peta konsep, jurnal belajar,
pemahaman dengan konsep struktur gramatikal, dan demonstrasi.

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Berbasis Berpikir, Belajar Bahasa Arab sebagai Bahasa
Asing, Ulumul Hadis

املقدمة

يدرس الطلبة قسم تعليم اللغة العربية مادة علوم احلديث ،هي مادة التعليم اليت جيب درسها على الطلبة يف
جامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية .هذه املادة من املواد التعليمية للعلوم واملهارات ( )MKKبـوزن ( 2الساعتني
املعتمدتني) .وهتدف هذه املادة لتقدمي الفهم العميق عن أصول احلديث وحبوثه ومشكالته ،وبعد التخرج من اجلامعة
يقدر الطلبة تطبيقها يف اجلهة الرتبوية واجملتمعية (دليل التعليم يف جامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية.)2017 :
العملية التعليمية لعلوم احلديث لدى الطلبة تشري إىل إرادهتم القوية لفهم القرآن الكرمي ،ألن احلديث املصدر الثاين
مطولني ،وأيضا
بعد القرآن ،وهو بيان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند ما حبث يف القرآن ،وهو وحي النبوءة غري ّ

تعليم علوم احلديث متعلّق ابللغة العربية ( )Khaeruman, 2010ألنه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي قد
ولد يف مكة وتكلم ابللغة العربية لالتصال مع اجملتمع .الدروس يف علوم احلديث يف إندونيسيا تستخدم الكتب
املكتوبة ابللغة العربية وشرحها ابللغة اإلندونيسية ،وهذه تدل على تركيز تعليم احلديث ابللغة العربية .استخدام اللغة
وتعمقهم على التعلم بعالقة اللغة العربية
تيسرهم ّ
العربية يف تعليم علوم احلديث ال تث ّقل الطلبة يف التعلم وتستطيع أن ّ

ألن اللغة العربية يتعلّمها الطلبة ابكتساب اللغة العربية السليمة كالما أو كتااب (.)Deviana, 2015
وقد فهم الباحثون تعليم علوم احلديث يف شعبة تعليم اللغة العربية حيتاج إىل االسرتاتيجية التعليمية املتنوعة
املناسبة للطلبة فيها  .وقد الحظ تعليم علوم احلديث يف فصل "أ" يف املرحلة األوىل يف شعبة تعليم اللغة العربية
2017م .مثّ وصف االسرتاتيجيات التعليمية املستخدمة يف الفصل .وقد اعتقد هذه االسرتاتيجيات املستخدمة
مناسبة وفعالة للعملية التعليمية ملادة علوم احلديث لدى طلبة شعبة تعليم اللغة العربية.
تعليم علوم احلديث

علوم احلديث هي علم ينقل أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم وأفعاله ابلسماع املتصل وضبطها وحتريرها

( Ibn

 .)Al-Akafan, 1994وقال نور الدين يف دمريل أن علوم احلديث هي عام يشتمل على أقوال النيب أو الصحايب أو
التابعي وهو الذي عليه األكثر وأفعاله وتقريراته وصفاته ورواهتا وضبطها وحتريرها ألفاظها وزاد دمريل على قول
حاجي خليفة أن علوم احلديث هي علم يبحث فيه عن كيفية اتصال األحاديث ابلرسول صلى هللا عليه وسلم من
حيث أحوال رواهتا ضبطا وعدالة ومن حيث كيفية السند اتصاال وانقطاعا وغري ذلك .وقال الطحان أهنا علم
الرد وهي تضيف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
أبصول وقواعد ويعرف هبا أحوال السند واملنت من حيث القبول و ّ
من قول وفعل أو تقرير أو صفة ( .)At-Thahan, 2004, p. 17وأن علوم احلديث مشهور بلقب مصطلح احلديث
وأصول احلديث وعلم احلديث (.)At-Thahan, 2012, p. 20
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التعليم هو عملية أو كيفية أو أنشطة جلعل األشخاص يتعلّمون كل العلوم واألشياء .قال
املكررة املستمرة ( Thobroni, 2015, p.
و Garmezyيف طرباين أن التعليم تغيري السلوكيات الالزمة وحلصيلة التطبيق ّ
ّ
Kimble

 . )7والتعليم هو تصنيف منظم مقصود للخربة اليت تساعد املعلم على اجناز التغيري املرغوب فيه يف األداء .ويهدف
التعليم إىل فهم واستيعاب ومتكن املتعلم من املعلومات واملهارات والقدرة على استخدامها يف مواقف جديدة (Al-
 .)Qodhi, 2014, p. 17ولذلك تعليم علوم احلديث هو عملية تعليمية ميارسها املعلم لنقل املعارف املهارتية يف علوم
يتعلق أبن يضيف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من القول والفعل والتقرير أو صفة
احلديث إىل الطلبة حيث ما ّ
الرد حىت يستطيع الطلبة أن
والروات والضبط والتحرير واأللفاظ ويعرف به أحوال السند واملنت من حيث القبول و ّ
يتبعوا احلديث املقبول ويطبّقوه يف أنشطتهم.
وتعليم علوم احلديث يف جامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية حيتوي الدروس عن أصول احلديث وهي)1( :

التعريف عن احلديث واخلرب واألثر؛ ( )2احلديث النبوي والقدسي؛ ( )3وتقسيم احلديث؛ ( )4وتصنيف احلديث؛
املخرجون؛ ( )7والسرية الذاتية من الرواة (دليل اخلطة التعليمية املرحلية يف
( )5وضبط الرواية وآداهبا؛ ( )6الرواة و ّ
شعبة تعليم اللغة العربية  .)2017تنفيذ التعليم لعلوم احلديث يستخدم املخطط الدراسي وخطة العملية التعليمية
املستندة ابملنهج الدراسي يف اجلامعة وفيها استخدام الطريقة واالسرتاتيجيات والوسائل لتنمية كفاءة الطلبة يف علوم
احلديث حبضور مرتفعة التحصيل الدراسي من الطلبة.
اسرتاتيجية تعليم علوم احلديث بضوء التفكري لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية
إندونيسيا
التعليم علوم احلديث متعلقة ابللغة العربية جيدا ودقيقا ألنه يستخدم اللغة العربية .كذلك من خالل تعلم
علوم احلديث يستطيع الطلبة أن يفهموا اللغة العربية من اجلوانب ومنها اجلوانب الثقايف واالتصايل وغريها .تعليم
علوم احلديث بصفة التقليد والتارخيي ،وهذا يشعر بعض الطلبة ابمللل والتشائم وغري غِرية لتنمية التعليم ابلتفكري
الكثري .وقال بورتون حينما يف التعليم حيتاج إىل عملية التفكري عميقا من الطلبة ألن كفاءة التفكري من األهداف
الرتبوية ( .)Haviz, 2009, p. 82وكذلك إقرار القوانني األساسية يف إندونيسيا عام  )UUD 1945 ( 1945أن وزارة
الرتبية الوطنية قد قررت أن العملية التعليمية حتتوي على املهارات املطورة ومنها قدرة التفكري ( UU No 20 Tahun
ّ

.)2013

التفكري عمل الدماغ بتقدمي الفكرات أو املفاهيم مث خيرج الفرد هبا يف شكل الكالم والكتابة .والتفكري نشاط

معريف يعمل على إعطاء املثريات البيئية معىن وداللة من خالل البنية املعرفية لتساعد الفرد على التكييف والتالؤم
مع ظروف البيئة ( .)Al-‘Atum, 2008, p. 19ونقل العتوم واألخرون على قول علي قطامي أن التفكري هو عملية
ذهنية يتطور فيها املتعلم من خالل عمليات التفاعل الذهين بني الفرد وما يكتسبه من خربات يهدف تطوير األبنية
املعرفية والوصول إىل افرتاضات وتوقعات جديدة .وجون ابريل  John Bareelيف غامن أن التفكري جتربة االحتماالت
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ودراسة اإلمكانيات عندما ال ندري ما العمل .وزاد غامن بقول كوستا  Costaأن التفكري معاجلة عقلية للمدخالت
احلسية وذلك لتشكيل األفكار وابلتايل قيام الفرد من خالل هذه املعاجلة إبدراك األمور واحلكم عليها ( Ghani,
.)2009, p. 21
يف التعلم ،يعمل الفرد أخطاء يف التفكري كما حبث سوارتز  Swartzوفريكني  Perkinsأن الفرد يعمل أربعة
األخطاء يف التفكري وهي )1( :عجولة أي سرعة يف تقرير االستنتاج دون نظر األفكار التبديلة؛ ( )2مبعثرة أي
غري منظمة يف التفكري وقفز من الفكر الواحد إىل األفكار األخرى؛ ( )3غري مرّكزة أي غري واضح يف تقدمي اآلراء
أو األفكار؛ ( ) 4ضيقة أي غري عميقة يف التفكري حىت غفلة املعلومات املهمة املوجودة
 .)22لذلك يعاجل املعلم هذه املشكالت ابسرتاتيجيات التعليم بضوء التفكري لتعليم علوم احلديث.
وقال ريبكا أوكفورد يف دعدور أن اسرتاتيجيات التعليم أبهنا أداة خاصة يقوم هبا املعلم ليجعل عملية تعليمه
( Hassoubah, 2004, p.

أسهل ،وأسرع ،وأكثر تشويقا وفعالية ،وأكثر استقاللية وتوجها حنو الذات ( .)Da’dur, 2002, p. 7وقال عبد احلميد
واآلخرون أن اسرتاتيجيات التعليم هي تقنية التعليم حتتوي على اخلطة والتنظيم واملراحل ووسائل يف العملية
التعليمية ) .)Hamid dkk, 2008, p. 29وع ّقد اكني وكاوجاك أن اسرتاتيجيات التعليم من النموذج التعليمية وهي
يستخدمها املعلم لنيل أهداف التعليم املرجوة بـمشاركة الطلبة يف العملية التعليمية ( Eggen dan Kauchack, 2012,
.)p. 6

املنهجية

قد عمل الدارس البحث الكيفي الوصفي ابملالحظة املباشرة يف امليدان عندما يدرس املعلم .املالحظة غري
املشرتكة ( )non participant observationأي ال يشرتك الباحث يف أنشطة العملية التعليمية يف الفصل ويعمل

املالحظة على األنشطة فقط .بياانت البحث هي االسرتاتيجيات املستخدمة للمعلم بضوء التفكري .ومنوذج التحليل
هو  Miles and Huberman Modelأي أربع مراحل وهي مجع البياانت وتقصريها وعرضها وأخذ اخلالصة ( Miles
 .)and Huberman, 1992, p. 20وذوات البحث  30طالبا يف املرحلة األوىل لشعبة تعليم اللغة العربية جبامعة
مساريندا اإلسالمية احلكومية إبندونيسيا ابلعام الدراسي .2018-2017
نتائج البحث

أن االسرتاتيجيات مناسبة بضوء التفكري هلذا التعليم هي تصميم خطة التعليم لكل املرحلة وِوحدة الدرس،
وملناقشة والتوضيح ،وخريطة التفكري ،واجلدول التعليمي ،واستخدام الرتكيب اللغوي ،وابألمثلة .وهذا املعلم

حل
يستخدم اسرتاتيجيات التعليم حبل املشكالت السابق أي أربعة األخطاء وهي مستندة على ضوء التفكري وهي ّ
وحل مبعثرة ابستخدام
العجولة ابستخدام االسرتاتيجية املنظمة املخططّة وبداية الدرس ابلدعاء هلدوء النفوس،
ّ
وحل غري مرّكزة ابستخدام التلخيص أو املختصر يف املذكرة؛
الرسوم أو اخلريطة التفكريية مث شرحها ترتيبا تدرجياّ ،
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وحل ضيقة ابستخدام اهلمة والثقة لتقدمي األسئلة إذا ما يعرف ويفهم عن الدرس وختطيط املعلم فرصة األسئلة
ّ
واالجابة من الطلبة أو على الطلبة أو من الطلبة إىل املعلم أو على العكس.
املناقشة

تفرقت االسرتاتيجيات اليت يستخدمها
قد أفصح الباحث االسرتاتيجيات مناسبة بضوء التفكري هلذا التعليم .و ّ
املعلم يف العملية التعليمية هي )1( :تصميم خطة التعليم لكل املرحلة وِوحدة الدرس؛ ( )2املناقشة والتوضيح؛
( )3خريطة التفكري؛ ( )4اجلدول التعليمي؛ ( )5استخدام الرتكيب اللغوي؛ ( )6التعليم ابألمثلة.
تصميم خطة التعليم لكل املرحلة و ِوحدة الدرس
مع الدروس املق ّدمة إىل الطلبة خطة التعليم اليت حتتوي على االسرتاتيجية أي اخلطوات املنظمة للعملية
التعليمية .يف اخلطة تشتمل على ) 1( :التمهيد (السالم ،والدعاء ،ومعرفة حضور الطلبة ،إعطاء الدافعة وتكرار
الدرس السابق ،واللعبة)؛ ( )2التنفيذ (الشرح عن أهداف التعليم ،وتقدمي الدرس وحبثه ،وتنفيذ االسرتاتيجية املرجوة
والطريقة ،والوسيلة ،والتلخيص)؛ ( )3التختيم أو التقومي (واالختبار أو الوظيفة أو الواجب املنزيل ،وإخبار الدرس
املقبل ،والسالم للخامت) ،وهذه املناسبة ببحث بوتو أن االسرتاتيجية تظهر يف خطة التعليم (بوتو)197 :2017 ،
 .وتصوير اخلطة كما يلي:
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خطة التدريس

املادة

:

املوضوع

:

الفصل /املرحلة :
احلصة
ّ
أ-

:
اهلدف

ب -املؤشر
ج -الطريقة
د -اإلجراء لالسرتاتيجية
األنشطة

الوقت

اخلربات للطالبت

(دقيقة)
التمهيد
التنفيذ
االختتام
ه -مصادر التدريس
و -الوسائل التعليمية
ز -التقومي

اجلدول ( : )1خطة التدريس لكل املادة

()RPP
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خطة التدريس املرحلية

أ -هوية املادة
:
 -1املادة والرمز
:
 -2عدد الساعة
:
 -3موقف املادة
 -4الفصل الدراسي :
:
 -5املدرس
:
 -6املشرتط
 -7موعد االستشارة :
:
 -8رقم اهلاتف
ب -الكفاءة
ج -الوصف للمادة
د -املراجع
ه -املوضوعات وجدول تقدميهااملوضوعات وجدول تقدميها
اللقاء

الكفاءة اخلاصة

املؤشرات

املواد

أساليب التدريس اخلربات للطلبة

النتيجة

املراجع

1
2
....
و -النظام
ز -التقومي

اجلدول ( : )2خطة التدريس لكل املرحلة
املناقشة والتوضيح

()RPS

()Discussion and Explaining

االسرتاتيجية اليت حيتاج يف تنفيذها املعلم تشريح الدرس أمام الطلبة فيعطي الطلبة فرصة لألسئلة الكثرية عن

الدرس مع األوقات املعيّنة املوجودة (هودى .)228 :2013 ،و قبل إجابة املعلم عنها يق ّدم الطلبة اآلخرين
ليحاولوا شرحا عما املفهوم إىل الطالب الذي يسأهلا .مثّ يق ّدم الثناء أو الشكر إىل الطلبة الذين ساعدوه عن اإلجابة
وإىل الطلبة الذين يسألونه .مث جييب األسئلة بشرح دقيق لتنمية فهم الطلبة مجيعا .أو العكس ،تكون فرقة الطلبة
تشرح عن الدرس الذي يكتبون عليه يف املقالة ( )Paperمث يسأل الفرقات األخرى وجتيب على األسئلة مث يساعد
الطالب األخر يف الفرقة األخرى لإلجابة .مث يشرح املعلم عن الدرس صحيحا سليما عميقا متاما .ألن يعرف أن
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املقالة من مصادر كتب ا حلديث ابللغة العربية .فتجب على املعلم ترمجتها إىل اللغة اإندونيسية للتلخيص .وتصوير
هذه االسرتاتيجية كما يف اجلدول:

اجلدول ( :)4كتابة الطلبة عن تلخيص الدرس يف املقالة
خريطة التفكري

()Mind Mapping

يستخدم املعلم خريطة التفكري إىل الطلبة لتنمية أفكارهم أو مفاهيمهم أو ما يكتسبوا بكتابة الفكرة األساسية
يف وسط الصفحة مث يوجه الفكرة اإلضافية يف حوهلا بشريطة يف شكل الرسوم (هودىِ .)306 :2013 ،من شرح
املعلم عن الدروس فقام الطلبة يف الصفحة على الكتابة عن الفكرة األساسية والفكرة اإلضافية اليت حتتوي على
الكلمات أو اجلمل األساسية املتعلقة ابلدرس ابهلدف إىل تيسري ذكر الدرس ،ومحله ،وحفظه .من اخلريطة التفكريية
يستطيع الطلبة أن يصفوا ويوضحوا الدرس واسعا وتعميما يف شكل املقالة .وتصوير هذه االسرتاتيجية كما يف

اجلدول:
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اجلدول ( : )3خريطة التفكري
اجلدول التعليمي

()Learning Journal

قال كاراتر  Carterورويري  Royerأن اجلدول التعليمي هو يستخدمها املعلم يف التعليم (كارتونوا2008 ،؛

 .) 2واجلدول حيتوي كتابة اجلمل أو الكلمات األساسية يوجد الطلبة إليها من تبيان املعلم عن الدرس أو املالحظة
أو الفكرات عما يتعلّمونه .واستخدام اجلدول التعليمية ابمسرار يستطيع معرفة زايدة التفكري وفهم املفاهيم عن املادة
املدروسة للطلبة .يف هذا التعليم ،وصنع الطلبة اجلدول التعليمية واستخدمه ملعرفة حتصيلهم نفسا وتنمية غريهتم
ودافعيتهم يف التعليم بعملية الكتابة والتفكري عن اخلربات التعليمية .وقام اجلدول التايل إىل حفظ عن احلديث
املعني معا بني املعلم والطلبة .ويفتش املعلم عما يعمله الطلبة ويعطي التوقيع أو الرمز لسمة االنتباه من
والدرس ّ
املعلم .وتصوير هذه االسرتاتيجية كما يف اجلدول:
الرقم
1

التاريج
19-10-2

التحصيل /النيل

النتيجة

توقيع املعلم

البيان

احلديث القدسي

2
3
4
…

اجلدول ( : )5شكل اجلدول التعليمي
استخدام الرتكيب اللغوي

))Gramatical Sentences Concept

إن احلديث هو رّكب من اجلمل ،واستطاع املعلم شرح احلديث مع الرتكيب اللغوي أي القواعد النحوية فيه
للعالقة بني احلديث واللغة العربية ،حىت اإلرادة واهلمة لدى الطلبة لتعليم احلديث عالية وأتثري إىل أحسن التحصيل
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الدراسي .الرتكيب اللغوي املستخدم مثل اجلملة اإلمسية ابملبتدإ واخلرب ،واجلملة الفعلية ابلفعل والفاعل واملفعول به،
واإلضافة ابملضاف واملضاف إليه ،واجلر واجملرور وغري ذلك .واستخدم املعلم هذه االسرتاتيجية ابلوقت الطويل
لتنفيذها .وتصوير هذه االسرتاتيجية كما يف اجلدول:
ما أ ْخرجهُ الْبُخا ِري

ِيف ص ِحْي ِح ِه قال :حدثـنا عْب ُد بْ ِن يـُ ْو ُسف،
جر جمرور

فعل

اسم

صلة املوصول

فاعل

جر جمرور مضاف إليه جر جمرور مضاف مضاف إليه

مفعول القول

فاعل مضاف مضاف إليه فعل مفعول القول فعل

مالِك ع ْن اْب ِن ِشهاب ع ْن ُُم َّمد بْ ِن ُجب ِْري ابْ ِن ُمطْعِم ع ْن أبِْي ِه

ر ُس ْول

هللاِ

قال :أ ْخربان

ص َّل هللا علْي ِه و سلَّم قـرأ ِيف

ِ
ت
قال :مس ْع ُ

جر جمرور فعل مفعول القول فعل فاعل

اْلـمـغْ ِر ِ
ب ِابلط ْوِر

مفعول به مضاف إليه فعل فاعل جر جمرور عطف فعل فعل فاعل جر جمرور جر جمرور

اجلدول ( : )6استخدام الرتكيب اللغوي يف احلديث
التعليم ابألمثلة

()Learning with Demonstration

الصنعية أو العملية من
األمثلة هي مناذج مباشرة حيملها املدرس يف العملية التعليمية كاألشياء األصلية أو ُ
املادة املدروسة إىل الطلبة ( .)Huda, 2013, p. 231هبذه االسرتاتيجية يستطيع الطلبة أن يالحظ ما حدث وكيفيته
وتكوينه وحتصيله .يف تعليم احلديث ،يربز املعلم إىل الطلبة عن الكتب اليت يكتب فيها احلديث من رسول هللا
يتعلق ابحلديث كالصفة والروات والضبط والتحرير واأللفاظ وأحوال السند واملنت من
صلى هللا عليه وسلم وما ّ
الرد .ويق ّدم املعلم األحاديث من مراجع املكتيب أو االلكرتونيكي حنو كتاب املوطأ إلمام ابن مالك،
حيث القبول و ّ
وصحيح البخاري مع شرحه فتح الباري بتحقيق شيخ عبد العزيز بن ابز ،وصحيح مسلم مع شرح النووي واألخرى.
ويقدم الكتب من علوم احلديث ابللغة العربية حنو علوم احلديث البن صالح بتحقيق نور الدين عرت ،وعرفة علوم
احلديث للحاكم النيسابوري بنشر السيد معظم حسني ،وتيسري مصطلح احلديث حملمود الطحان واألخرى .ويطلب
املعلم منهم ألخذ احلديث يف الكتب األصلية للمراجع يف أي مكان ومثل يبحثون عنها يف املكتبة حىت يعرفوا
الكتب األصلية ابللغة العربية اليت يوجد فيها احلديث وليست من كتب الرتمجة.
اخلامتة

تعليم علوم احلديث هو مادة من املواد التعليمية للعلوم واملهارات ( )MKKبـوزن  SKS 2لكل األقسام يف
جامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية خصوصا يف شعبة تعليم اللغة العربية كلية الرتبية .هذا ،يلزم املعلم الذي يعلّم
علوم احلديث يف هذه الشعبة إبعداد اسرتاتيجيات التعليم املناسبة حبالة الطلبة وكفاءهتم .وقد طبّق املعلم اسرتاتيجيات
بضوء التفكري لتعليم علوم احلديث لدى طلبة شعبة تعليم اللغة العربية بست أقسام وهي إعداد تصميم خطة التعليم
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 وأتليف، واخلريطة التفكريية، واملناقشة والتوضيح،مناسبة ابلـمخطط التعليمي لكل املرحلة الدراسية ولكل الوحدة
 وأن استخدام هذه االسرتاتيجيات مطابقة حبالة. والتعليم ابألمثلة، واستخدام الرتكيب اللغوي،اجلدول التعليمي
 وكفاءهتم كطلبة شعبة تعليم اللغة العربية بضوء التفكري الذين يلزم عليهم أن يطبّقوه من أجل فهم، وبيئتهم،الطلبة
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