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 باب األولال

 مقدمة

 خلفية البحث  . أ

لتعلم ىو يف األساس ىدف ادلعلمٌن يف التدريس بنية إجراء التغيًنات ادلطلوبة ا 

لتغيًنات اليت أجراىا ادلعلمون باستخدام طرق التدريس ادلختلفة ا .يف سلوك الطالب

لتحقيق األىداف من خالل اختيار االسرتاتيجية الصحيحة والنهج الصحيح لتحفيز 

تشدد ىذه  .98/5002( رقم PPالطالب. ىذا يتماشى مع اللوائح احلكومية )

الالئحة على أن التعلم جيب أن يتم بطريقة تفاعلية ملهمة وشلتعة وصعبة وزلفزة 

وبالتايل ، فإن دور  9ومنوىم البدين. للمشاركٌن النشطٌن وفًقا دلواىبهم واىتماماهتم

 ادلعلمٌن يف التعلم ىو دور الوسيط وادليسر يف تكوين وفهم الطالب.

ىي واحدة من ادلهارات اللغوية اليت حتتاج إىل حتسٌن وتطوير.  مهارات القراءة 

حتتوي مهارات القراءة بشكل أساسي على جانبٌن ، مها: تغيًن رمز الكتابة إىل 

ومع ذلك ، فإن 5..صوت ، والتقاط معىن مجيع ادلواقف اليت يرمز إليها برمز الكتابة

)احلروف( يف النص بشكل  نشاط القراءة ال يقتصر فقط على قول الرموز الصوتية

                                                             
1 UU RI No 02 Tahun 0222 Tentang Sisdiknas ( Bandung Citra Umbara, 0229), hlm 7. 
0
 Makruf Imam, strategi pembelajaran bahasa arab aktif, (Jakarta:Need’s Press, 0229), 

hlm. 171 
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صحيح ، ولكنو نشاط معقد يتضمن جوانب سلتلفة من ادلهارات اللغوية األخرى من 

لتحقيق ذلك ، يف عملية تعلم القراءة ، حيتاج  .القارئ ليتمكن من فهم النص جيًدا

الطالب إىل تزويدىم باسرتاتيجيات قراءة مناسبة ميكن أن تسهل عليهم فهم النص. 

من بٌن  .اتيجية القراءة الصحيحة بالتأكيد ليس خالًيا من االعتباراتاختيار اسرت 

االعتبارات اليت تركز عليها ىذه الورقة أن متعلمي اللغة ينقسمون إىل ثالثة مستويات 

رأسية ، وىي متعلمي ادلرحلة االبتدائية / ادلبتدئٌن ، وادلتعلمٌن من ادلستوى ادلتوسط 

يبدأ ىذا التمييز من منظور دتايز التعلم ، حبيث ال ميكن  .، وادلتعلمٌن ادلتقدمٌن

معادلة ادلتعلمٌن الذين ال يستطيعون التعلم إال من خالل أشياء ملموسة بادلتعلمٌن 

الذين دتكنوا من التفكًن بشكل رمزي أو رمزي. وبادلثل ، على وجو التحديد ، ال 

غة العربية للتو من علم األصوات ميكن مساواة متعلمي اللغة العربية الذين تعلموا الل

أو شخصياهتا بادلتعلمٌن الذين ىم على استعداد لرتتيب الفقرات يف خطاب 

ذلك ، يرى ادلؤلفون أنو من الضروري التمييز بٌن اسرتاتيجيات التعلم لكل  3.سياقي

 مستوى.

 

 
                                                             

3
 Wina Sanjaya,perencanaan dan desain sistem pembelajaran  , (Jakarta: Kencana, 

0211), hlm. 181 
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 من الناحية ادلثالية ، يستطيع الطالب تطوير مهارات القراءة والقراءة 

ولكن يف الواقع ، استنادا إىل  .الطفولة ادلتأخرة اكتبها بلغة ثانية. ىذا ألهنا مرت

 احلقائق

 حيتوي احلقل على العديد من ادلشكالت ، مبا يف ذلك ما يلي:

 ة ، يف ىذه احلالةاءم القر ي. ادلتعلقة بتعل9 

 ال يزال ىناك بعض الطالب الذين ال يزالون صعوبات يف القراءة و 

 زلتويات القراءة بشكل صحيح وصحيحفهم  

 . فيما يتعلق مبواد الكتب ادلدرسية ، يف ىذه احلالة يتم تقدًن ادلواد يف قسمٌن5 

اجلزء الذي ىو اللغة العربية إلزامي والتخصص ، لذلك الطالب جيدون صعوبة  

 يف قبول كل من ىذه ادلواد مع عدم كفاية الوقت.

وىي عدم   عرض ادلواد. القصد التقين العرض ىنا. التقنية ذات الصلة )الوقت( 3 

 الوقت ادلتاح للتسليم   كفاية 

 ادلواد التعليمية بأكملها تنقسم إىل قسمٌن. 

 العالية ادلدرسة يف ائة اله ىي مشكلة حامسة يف تعلم القر ادلذكورة أع ةادلشاكل 

 .المبونج بندار األوىل احلكومية
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التحقيق فيها ومزيد من التفصيل كيف لذلك ، ىذه ادلشكلة مهمة وشلكنة  

ة ، اءم القر ية ، وتنفيذ تعلاءم القر يتعل عملية التعلم القروية ، واليت تشمل ختطيط

 ة.اءم القر يوتقييم تعل

 احلكومية العالية ادلدرسةستناًدا إىل نتائج ما قبل البحث يف الفصل العاشر يف  

م اللغة العربية يف الفصل يتعل، من ادلعروف أن عملية  المبونج بندار األوىل

الدراسي يهيمن عليها ادلعلمون الذين يقومون بتدريس النظريات ادلوجودة يف 

الكتب ادلدرسية ، وبالتايل فهم غًن قادرين على توفًن فهم حقيقي للطالب. 

باإلضافة إىل ذلك ، عدم وجود رلموعة متنوعة من ادلعلمٌن يف استخدام مناذج 

السيطرة على ادلزيد باستخدام طريقة احملاضرة ، شلا جيعل م حبيث يتم يالتعل

الطالب يشعرون بادللل وغًن نشط. يؤدي ىذا إىل عدم فهم الطالب للمواد اليت 

 مت تسليمها حبيث تؤثر على نتائج تعلم الطالب.

م يحصلت على نتائج تعل العاشرلطالب الصف  قراةم طالب يتائج تعل 

االطالع على نتائج االختبارات اليومية للطالب حول منخفضة للطلبة ، وميكن 

 ادلواد العربية وخاصة الصف العاشر يف اجلدول أدناه.

 بندار األوىل احلكومية العالية ادلدرسةنتائج اختبار قرأة اليومي للفئة العاشر من  

 المبونج
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 الفصل

 

KKM 

 

 عدد

 الطالب

 عدد

 الطالب 

 ادلنجزة

 عدد

 الطالب

 مل

 يكتمل

 

 يكتمل

(%) 

 

يكتمل مل  

 (%) 

X  IIS  52 33 93 59 37.53% 59.65% 

X IB 52 32 95 98 32.69% 23.58% 

X G1 52 35 50 95 22.25% 33.33% 

 

م اللغة العربية يف الصف العاشر يف يصادر البيانات: نتائج ادلالحظة لقيمة اختبار تعل

 ر المبونجابند

 

ة يف الفصل اءم القر يادلعروف أن نتائج تعلاستناًدا إىل جدول ادلالحظات ، من  

9 فقط 37.53العاشر عندما يصنف االختبار اليومي على أنو منخفض ، أي 

طالًبا موجودين  933 59.65، بينما يصل الطالب الذين ال يصلون إىل 

م حبيث يم تفتقر إىل رلموعة متنوعة من مناذج التعليألن أنشطة التعل ىناك.

 م.يالطالب بادللل وال يهتمون بالتعليشعر الكثًن من 
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وىذا أيًضا ىو السبب وراء اختيار الباحثٌن لطالب الصف العاشر كموضوع  

ذلذه الدراسة ألنو مت العثور على مشاكل ، وىي أن نتائج تعلم الطالب يف تعلم 

 القرعة ال تزال منخفضة ومن حيث نشاط الطالب كانوا أقل نشاطًا يف التعلم.

 البحث مركز ضوعاتمو مركز و    . ب

م يستناًدا إىل اخللفية ادلوضحة أعاله ، ينصب الرتكيز يف ىذا البحث على "تعل 

 .المبونج بندار األوىل احلكومية اإلسالمية العالية ادلدرسة ة" الذي يتم يفاءالقر 

 مع الرتكيز على البحوث الفرعية على النحو التايل: 

 ةاءم القر يختطيط تعل .9

 ةاءم القر يتنفيذ تعل .5

 ةاءم القر يتقييم التعل .3

 مشكلة البحث  . ج

 بناًء على الشرح أعاله ، فإن صياغة ادلشكلة يف ىذه الدراسة ىي: 

 العالية ادلدرسة يف الفصل العاشر اءةلقر ام يتعل ختطيطم يكيف يتم تعل .9

 ؟ المبونج بندار األوىل احلكومية اإلسالمية

 اإلسالمية العالية ادلدرسةة يف الفصل العاشر اءم القر يتعل نفيذكيف يتم ت .5

 ؟ المبونج بندار األوىل احلكومية
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 اإلسالمية العالية ادلدرسة العاشر ة يف الفصل اءم القر يكيف يتم تقييم تعل .3

 ؟ المبونج بندار األوىل احلكومية

 الموضوع اختيار أسباب . د

 بندار األوىل احلكومية اإلسالمية العالية ادلدرسة يف PPL الباحثٌن إجراء بعد  (9

 احلكومية اإلسالمية العالية ادلدرسة  يف الطالب أن الباحثون وجد ،المبونج 

 باللغة القراءة يف مهاراهتم يف للغاية األدىن احلد يف كانوا المبونج بندار األوىل

 يف وخاصة ، أنفسهم العربية ادلدرسية والكتب الكرًن القرآن من كل يف العربية

 .المبونج رابند ادلدرسة العالية العامة األويل  يفالعاشر  الفصل

 س اللغة العربية يفة يف در اءقر الم يتعل عنها " بالبحث الباحثون يهتم لذلك (2

 النقص سبب دلعرفة المبونج بندار األوىل احلكومية اإلسالمية العالية ادلدرسة

 المبونج بندار األوىل احلكومية اإلسالمية العالية ادلدرسة يفالطالب  يف الشديد

  القراءة مهارات يف

ادلدرسة العالية  لطالب كبًنة تغيًنات الباحثون يتوقع ، أعاله الفجوة من (3

 .المبونج رابند األويل كوميةاحل اإلسالمية
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 البحث أهداف  . ه

 يتم إجراء ىذا البحث بشكل عام دلعرفة عملية التعلم يف الفصل العاشر 

. لكن على وجو التحديد هتدف المبونج بندار األوىل احلكومية العالية ادلدرسة

 ىذه الدراسة إىل:

 حلكوميةااإلسالمية  عاليةال يف الفصل العاشر اءةقر الم يتعل ختطيطأ. معرفة  

 .المبونجار ابند  األوىل

 اإلسالمية العالية ادلدرسة ة يف الفصل العاشراءم القر يب. معرفة تنفيذ تعل 

 .المبونج بندار األوىل احلكومية

 اإلسالمية العالية ادلدرسة ة يف الفصل العاشراءم القر يج. معرفة تقييم تعل 

 .المبونج بندار األوىل احلكومية
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 فوائد البحث . و

من ادلتوقع أن توفر فائدة ىذا البحث فوائد للكتاب والقراء بشكل عام.  

 وتشمل ىذه الفوائد:

 فوائد النظري . أ

 مدرسةة يف الفصل العاشر اءتعلم القر  ل ختطيط وتنفيذ وتقييمقّدم معلومات حو 

 .ر المبونجابند  األوىل حلكوميةاj اإلسالمية عاليةال

 ب. فوائد عملية 

دلعلمٌن ، وخاصة مدرسي اللغة ، من ادلتوقع أن يسهم ىذا البحث يف كيفية   .9

 التخطيط والتنفيذ والتقييم.

بالنسبة للمؤسسات التعليمية اليت ىي موضوع البحث ، من ادلتوقع أن تصبح   .5

واحدة من ادلواد اإلعالمية وادلدخالت البناءة يف تعلم اللغة العربية ، وخاصة يف 

 اجلوانب ادلتقدمة للقرأة.

بالنسبة للقراء ، ميكن استخدام ىذا البحث كمرجع يف تطوير األطروحات    .3

 م اللغة العربية.وكوسيلة دلعرفة تعل
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 باب الثانيال

 إطار نظري

 ةاءم القر يتعل . أ

 ةاءتعريف القر  .1

مهارات القراءة  لقراءة.ل قراءة ىي كاحدة من ادلهارات اللغوية ، كىي الكفاءةال 

حتتوم على جانبُت من الفهم. أكالن ، حتويل الرمز ادلكتوب إىل صوت. ثانيان ، 

 1كالصوت.التقاط معٌت رتيع ادلواقف اليت يرمز إليها رموز الكتابة 

يهدؼ ىذا النشاط القراءة إىل أف يكوف لدل الطالب مهارات القراءة بدقة  

جوىر  األصوات العربية مع اإليقاع الصحيح كالتعبَتات اليت تصف مشاعر الكاتب.

مهارات القراءة ىو القدرة على تفسَت القراءة. لتفسَت معٌت القراءة ، ىناؾ ثالثة 

يف قراءة الدركس ، كىي عناصر الكلمات كاجلمل عناصر جيب مراعاهتا كتطويرىا 

 تدعم ىذه العناصر الثالثة معنا معٌت القراءة. كالفقرات.

لكي تكوف مهارات القراءة كالتعلم شلتعة كشلتعة ، جيب اختيار مواد القراءة كفقنا 

لكي ال تكوف شللة ، جيب أف ختتلف  الىتماـ الطالب كمستول التطور كالعمر.

 ، سواء يف ادلوضوع أك يف رلموعة متنوعة من اللغات ، ككيفية تقدديها.مواد القراءة 
                                                             

1
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,…. hal.721 
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سواء أدركنا ذلك أـ ال ، فإف القراءة ذلا دكر اجتماعي ملح للغاية يف احلياة  

دلاذا ىذا؟ ألف القراءة ىي كسيلة تواصل ، فهي حقيقة  اإلنسانية يف كل العصور.

 جانب القدرة على توصيل قطبُت سلتلفُت.إىل  تارخيية تتأثر باخللفية االجتماعية.

يف كتابو "القراءة كفرد مهارة لغوية" ،  Guntur Taringanيربر ىذا ادلصطلح من قبل 

أكالن ، القراءة ىي أداة اتصاؿ  أف احلاجة ادللحة للغة كفقا لو ذلا ثالثة جوانب.

كل فًتة زمنية يف   ثانيان ، مواد القراءة اليت مت إنتاجها يف حيتاجها اجملتمع ادلثقف.

ثالثنا ، أنتج  التاريخ ، تتأثر إىل حد كبَت باخللفية االجتماعية اليت تطورت فيها.

إىل جانب ذلك ،  التاريخ عرب التاريخ الذم سجلتو القراءة قطبُت سلتلفُت دتامنا.

من بينها القراءة بصوت  ىناؾ حاجة ملحة ، كالقراءة نفسها ذلا غرض كتصنيف.

 2ءة يف الداخل ، كالقراءة ادلكثفة ، كالقراءة ادلكثفة.عاٍؿ ، كالقرا

 ةاءأنواع القر  .2

من ناحية أخرل ، ديكن تصنيف القراءة نفسها إىل أربعة أنواع من مصطلحات  

 ةءايف القلب )القر  ةاة اجلهريّة( ، كالثاين ، قر ابصوت عاٍؿ )القر  ةأكالن ، قرأ القراءة.

                                                             
2 Zulhanan,Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada,  2172 ) Hal. 99 

 

 



12 
 

 

كالقراءة ادلوّسعة الرابعة ة ادلكاتسفة( ، اءادلكثفة )القر كالثالث ، القراءة الشميطة( ، 

 3التعرض الشامل ديكن أف ينظر إليو أدناه. ة ادلوسعة(.اء)القر 

 ة اجلهريّة(اء)القر  قراءة بصوت عاؿٍ  . أ

 بصوتٍ  القراءة" )اجلهرية ةاءر الق مهارة" أم ، الكاتب" ةاءالقر  مهارة" بػ يُقصد

 كالشفاه الشفوية مثل الكالـ أعضاء أنشطة على التأكيد خالؿ من تقرأ اليت( عاؿٍ 

 4.األصوات إلصدار كاحلنجرة

 يف ادلكتوبة الرموز كتابة أك قراءة طريق عن آخر لتفسَت كفقنا ةاجلهري القره ارةمه

 أف ىو اجلاىرية ةاءالقر  ارةمه من الغرض إف .قراءهتا تتم رتل أك كلمات شكل

 .العريب الصوت نظاـ مع تتوافق اليت القراءات قراءة من الطالب يتمكن

 بصوت القراءة مزايا من العديد إىل باإلضافة اجلاىرية ةالقراء مهارة ميتعل  مزايا

 : عاؿٍ 

 .الطالب ثقة زيادة  (1

 .ادلعلم قبل من الفور على النطق يف األخطاء تصحيح ديكن (2

 كجيب بنشاط يشاركوف الطالب ألف ، الدراسية الفصوؿ يف االنضباط تعزيز  (3

 .كاحد كقت يف القراءة تفوت أال
                                                             

3  Ibid,hal. 711 
4
 Abdul Wahab Rosyidi Dan Ma’lumatul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang ; UIN Maliki, 2113) Hal. 93-94 



13 
 

 

 (.الكتابة) بالتهجئة النطق لربط الفرصة الطالب امنح  (4

 5.رلموعات يف القراءة على الطالب تدريب  (5

 الشامية( اءةقراءة يف القلب )القر  . ب

مصطلحات القراءة يف القلب بشكل إضايف ىذا الفهم عبارة عن نوع من القراءة 

عالكة على ذلك ،  موضوع )نص( يف القلب أك بصمت.يقـو بو الطالب لقراءة 

يتم ىذا الفهم بدكف حركة صوت أك ىسو أك شفة ، كحىت على احلباؿ الصوتية 

كبالتايل ، ديكن فهم أف القراءة يف  على قاعدة احللق ال يهتز القارئ على اإلطالؽ.

ه حىت القلب تتم القراءة ببطء دكف إصدار صوت على اإلطالؽ حىت اىتزاز الشفا

 القراءة يف القلب يف ادلواصفات ذلا ىدؼ ، كىو الفهم. لو مل يتم الكشف عنها.

 من األىداؼ ادلذكورة أعاله ، ديكن صياغة تقنيات التعلم الداخلي ىي: 

 يطلب ادلعلموف من الطالب قراءة جزء الطالب )النص( ببطء دكف التحدث. .1

عن طريق االنتباه إىل الطوؿ ، حيدد اختصاصيو التوعية كقتنا كافينا للقراءة ،  .2

 كصعوبة فهم زلتويات النص )النص(.

                                                             
5
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung; Remaja 

Rosdakarya, 2177), Hal, 722 
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بعد القراءة ، يسأؿ ادلعلم عددنا من األسئلة شفهيان للطالب ، هبدؼ اختبار  .3

يتم إعطاء ىذا إىل الدرجة العالية  قدرهتم على فهم زلتويات النص )النص(.

 بالفعل.

 القراءة ادلكثفة . ج

راءة ادلستخدمة كوسيلة لتعلم الكلمات مصطلحات القراءة ادلكثفة ىي الق 

"حتليل الكلمات كاإلمالء كادلناقشة العامة ىي تقنيات جزئية  كالقواعد اجلديدة.

بينما يتم اختيار نصوص القراءة اليت تتوافق حقنا مع غرض نوع القراءة  كمكثفة."

 الغرض ادلكثفة من ِقبل ادلعلم ، سواء من جانب الشكل أك من تنسيق احملتول.

 الرئيسي من القراءة ادلكثفة ىو كسب النجاح يف الفهم الكامل للحجج ادلنطقية.

من ىذا اذلدؼ ، ديكن االستنتاج أف القراءة ادلكثفة جيب أف تكوف مألوفة  

بشكل مستمر ، كاليت تبدأ كل يـو أربع صفحات على األقل يف قراءة النصوص 

ىناؾ العديد من العوامل اليت جيب إىل جانب ذلك ، يف القراءة ادلكثفة ،  القصَتة.

ألننا  أف تشارؾ بنشاط ، كىي: كضوح نص القراءة ، معرؼ القراء حملتويات القراءة.

باإلشارة  سوؼ نفهم بسهولة أكثر القراءة اليت نعرفها بالفعل أك النص الذم نعرفو.
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إىل ىذا اذلدؼ ، سيتم شرح ما يلي أدناه: أساليب التعلم ادلكثف يف مهارات 

 6لقراءة )القرّة ادلكاتفة( بالتفصيل.ا

يقـو ادلعلموف بإعداد الفركؽ الدقيقة يف النص القصَت. عرض النص حوؿ  (1

 صفحتُت إىل أربع صفحات )صفحات(.

 النص الذم يقدمو ادلعلموف حيتوم بالتأكيد على كلمات كأمناط رتلة جديدة. (2

 نوصي بتنفيذ ىذا النشاط يف الفصل الدراسي. (3

يستغرؽ الوقت  الطالب إىل قراءة ادلادة )النص( بعناية كبدقة. مث يرشد ادلعلم (4

كبالتايل  ادلستغرؽ دقيقتُت تقريبنا من النص الذم يبلغ طولو مخس مئة كلمة.

 فإف سرعة القراءة ىي حوايل مخس كلمات يف ثانية كاحدة.

 ة ادلوسعة(اءقراءة موسعة )القر  . د

األكسع كالشامل )الشامل( ، مصطلحات القراءة الشاملة ىي نوع من القراءة  

يف حُت أف القراءة الشاملة ذلا غرض زلدد ،  كالذم يتضمن قراءات طويلة كقصَتة.

الغرض الرئيسي من مهارات القراءة  كىو ما يوضح من الناحية النظرية التعلم الفٍت.

الشاملة ىو حتفيز الطالب كتوليد احلماس شلا تعلموه ، سواء يف شكل مفردات 

من ىذا اذلدؼ ،  مل اليت يتم تدريسها عند حدكث أنشطة قراءة مكثفة.كأمناط اجل
                                                             

6 Zulhanan,Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada,  2172 )  hal. 712 
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ديكن فهم أف القراءة ادلكثفة أكثر مشوالن ، كتتطلب دقة كحتليل دقيقُت ، كطاقة 

 إضافية يف الفركؽ الدقيقة يف نص القراءة ادلقدـ.

 اءةقر ال ميتعلأهداف  .3

 أىداؼ. احملددة كاألىداؼ العامة األىداؼ مها ، ىدفُت لو ةالقر  ماىرة ميتعل 

  7:التايل النحو على ىي العامة القراءة

 .للغة ادلكتوب النص دلعرفة . أ

 ..األجنبية اللغة مفردات كاستخداـ تررتة . ب

 .كضمنا صراحة الواردة ادلعلومات فهم . ج

 ..ادلفاىيمي ادلعٌت فهم . د

 .للجملة التواصلية القيمة فهم . ق

 .الفقرات بُت ، اجلمل بُت ، اجلمل يف العالقة فهم . ك

 كسائل اإلعالـ لتجهيز ادلعرفة االجتماعية كتدريب مهارات التعلم ادلستقل.

، فإف ىذه األىداؼ ليست ىي نفسها  Dedeng Rosyidin كفقنا  

جلميع ادلستويات ، كليست ىي نفسها بالنسبة لكل مستول تعليمي ، يف 

الشيء األكثر أمهية ىو  ادلستول األساسي ، حيث بدأ الناس لتعلم اللغات ،
                                                             

7
 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ( Malang ; UIN  Maliki  

Press 2177,),hal. 741 
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نطق الكلمات احلقيقية كاحلقيقية من الرسالة بشكل صحيح ، يف حُت أف 

على ادلستول  األىداؼ األخرل ىي رلرد جهود الطالب بشكل مستقل.

ادلتوسط ، على الرغم من أف اخلطاب قد بدأ بشكل جيد ، جيب االستمرار 

 اه إىل الطوؿ القصَت ،يف شلارسة القراءة بشكل جيد ، أم عن طريق االنتب

تصف الفاصلة كالوقوؼ ادلعٌت كالغرض منو ، حىت يتم توجيو الطالب للقراءة 

على  من تلقاء أنفسهم ، كقيادهتم ضلو أىداؼ أخرل ، كما ذكر أعاله.

ادلستول ادلتقدـ ، امسح للطالب بقيادة الطالب حىت يتمكنوا من تنفيذ 

حملدد لتعلم مهارات القراءة ، كما ينقسم الغرض ا 8األىداؼ الكلية لقراءة.

، إىل ثالثة مستويات للغة ، كىي ادلبتدئُت كادلتوسطة  Syaiful Musthofaاقًتح 

 9كادلستول ادلتقدـ.

يشمل مستول ادلبتدئُت: التعرؼ على الرموز / احلركؼ باستخداـ ادلخركج  . أ

ات كالتجويد ادلناسب )مبا يف ذلك عالمات الًتقيم( ، كالتعرؼ على الكلم

 كاجلمل ، كإجياد الكلمات األساسية ، كفهم معٌت الكلمات يف اجلمل.

                                                             
8 Dedeng Rosyidin, Metodik Khusus Pengajaran Bahasa Arab, e-book, Pimpinan Pusat 

Persatuan Islam Bidang Tarbiyah, Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah 
9
 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, hal. 743-741 
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ادلستول ادلتوسط ، كيشمل: العثور على األفكار الرئيسية كاألفكار الداعمة ،  . ب

 كفهم العالقة بُت األفكار ، كإعادة سرد زلتويات القراءة ادلختصرة )الفقرة(.

كاألفكار الداعمة ، كتفسَت متقدـ ، كيشمل: العثور على األفكار الرئيسية  . ت

زلتويات القراءة ، كجعل جوىر القراءة ، كإعادة سرد األنواع ادلختلفة من 

 زلتول القراءة.

 القراءةم يتعل ةواستراتيجي ةقيطر  .4

م اللغة يم اليت يتم تطبيقها يف عملية تعليالتعل ةقبل أف يؤدم إىل اسًتاتيجي 

 م.يالتعل ةشرح معايَت اختيار اسًتاتيجيرم العربية ، يرل ادلؤلفوف أنو من الضرك 

يقتبس ادلؤلف من أبييمانيو الذم ذكر أف العديد من ادلعايَت اليت ديكن استخدامها  

 10م ىي:يالتعل ةاسًتاتيجي كمراجع يف اختيار

 عالقة . أ

درجة الركابط الوظيفية بُت اسًتاتيجيات التعلم كأبعاد مفيدة مع أىداؼ أك أىداؼ 

من طريقة تعلم األشياء بدال من حيث ادلواد اليت جترم دراستها.  مع معايَت التعلم ،

ديكن رؤية درجة األمهية من ثالثة أبعاد ، كىي نظرية ادلعرفة ، كعلم النفس ، 

 كاالجتماعية.
                                                             

10
 Abimanyu, S. dan La Sulo, S. L, Strategi Pembelajaran,  (Jakarta: Direktorat 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,  2111), hal. 11-13 
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 فعالية . ب

فعالية )نتائج االستخداـ( كىي مستول العالقة أك العالقة السببية اخلطية بُت 

ديكن قياس مصَت صلاح التعلم من  دلراد حتقيقها.اسًتاتيجيات التعلم كاألىداؼ ا

 حيث الفعالية ، من حيث التأثَت التعليمي كتأثَت ادلرافقة.

 كفاءة . ج

الكفاءة )قابلية االستخداـ( ادلرتبطة مبقارنة اجلهود )عملية التعلم( بالنتائج )حتقيق 

اسًتاتيجيات مثل اختيار  األىداؼ( خاصة فيما يتعلق بادلبادئ االقتصادية ،

 التعلم اليت تكوف أبسط كأرخص كأسهل كمتنوعة كلكن حتقيق األىداؼ ادلثلى.

عالكة على ذلك ، بالنظر إىل األىداؼ احملددة لتعلم مهارات القراءة اليت تنقسم 

إىل ثالثة مستويات ، فإف االسًتاتيجيات اليت يتم التخطيط ذلا كتنفيذىا تعتمد 

كىي اسًتاتيجيات للمبتدئُت كادلستويات  ثالثة ،أيضنا على ىذه ادلستويات ال

 11ادلتوسطة كادلتقدمة.

 مستول ادلبتدئُت . أ

بشكل عاـ ، فإف االسًتاتيجية ادلطبقة ىي القراءة بصوت عاٍؿ. هتدؼ ىذه 

االسًتاتيجية إىل دتكُت الطالب من شلارسة قدرهتم على التعرؼ على شكل 

                                                             
11

 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, hal. 743 
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اإليقاع كالطالقة يف القراءة. اخلطوات دقة التجويد أك  األصوات كاحلركؼ العربية ،

 اليت ديكن استخدامها ىي:

بشكل صحيح كيتبعو  قراءة اجلهرية يبدأ ادلعلم الدرس بإعطاء أمثلة عن (1

 الطالب من خالؿ النظر يف النص. يقلد الطالب قراءة ادلعلم.

النصوص ادلقدمة قصَتة كسهلة الفهم من قبل الطالب ، حبيث يتم الًتكيز  (2

 القوؿ كليس التحرؾ للتفكَت يف ادلعٌت.فقط على 

ىناؾ متسع من الوقت لتدريب الطالب على االستماع إىل النص ، كبعد  (3

 االنتهاء من ذلك ، يطلب منهم قراءة النص بصوت عاٍؿ.

تدريب الطالب على القراءة بطريقة معّينة كأيضنا بشكل فردم. عندما يقرأ  (4

شيطنا يف تشجيع الطالب الطالب بشكل فردم ، جيب أف يكوف ادلعلم ن

 على القراءة بسرعة كعدـ قراءة الكلمات أك التوقف كثَتنا يف كل سطر.

يسجل ادلعلم األخطاء اليت حتدث سواء فيما يتعلق بالصوت كالنطق. بناءن  (5

 12على ىذه السجالت ، ديكن للمدرس العثور على سبب اخلطأ كإجياد حل.

العريضة الفارغة ، كىي إسًتاتيجية كما ىو احلاؿ مع إسًتاتيجية اخلطوط  

 تستخدـ لتدريب قدرات الطالب على سكب احملتول من ما يقرأ يف شكل جدكؿ.

                                                             
12

 Abd, Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang : UIN Maliki Press,2172), hal. 11 
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على  ديكن تعديل زلتويات اجلدكؿ حسب االحتياجات أك األىداؼ التعليمية.

سبيل ادلثاؿ يف أىداؼ تعلم القرع ، حىت يتمكن الطالب من العثور على عدد من 

لتلبية ىذه االحتياجات ، على األقل ، جيب أف يتكوف  يف القراءة. األمساء  كاألفعاؿ

 .الفعلاجلدكؿ الذم مت إنشاؤه من عمودين حيتوياف على صفوؼ من اإلسم ك 

يعتمد عدد األسطر على احلد األقصى لعدد الكلمات اليت ديكن العثور عليها أك 

 اخلطوات ىي: ءة.احلد األدىن لعدد الكلمات اليت جيب العثور عليها من القرا

 اختيار قراءات كفقا دلواضيع ادلناقشة اليت مت حتديدىا. (1

 قم بإعداد تنسيق جدكؿ سيتم ختصيصو للطالب دللئو. (2

 شارؾ القراءة مع كل طالب ، مث خصصها لقراءهتا بعناية. (3

 اطلب من الطالب ملء اجلدكؿ ادلعد. (4

نتائج  اطلب من الطالب االنضماـ )مع األصدقاء جبوارىم( مث مناقشة (5

 أعماذلم.

 اطلب من كل طالب تقدًن )تقدًن( نتائج عملهم بعد ادلناقشة. (6

 إعطاء توضيح حوؿ نتائج عمل الطالب حىت ال حتدث أم أخطاء. (7

، عادة ما يكوف من الصعب دعوة  قت نفسو ، على مستول ادلبتدئُتكيف الو 

التغلب الطالب للقراءة بشكل مستقل. لذلك ، ىناؾ أيضنا إسًتاتيجية ديكنها 
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النقطة ىي أف تقرأ بالقدكة. تتم القراءة باستخداـ ىذا ادلثاؿ بواسطة  عليها ، كىي 

عادة ما يتم نشاط القراءة ىذا  ادلعلم ، بينما يستمع الطالب إىل القراءة كيتبعوهنا.

ديكن إجراء القراءة بأمثلة يف  بعد القراءة بصمت أك قبل القراءة بصوت عاٍؿ.

القراءة كاملة ، ادلعلم يقرأ نص فقرة كاحدة أك أكثر ، الطالب شكلُت: أكالن ، 

ثانيان ، قراءة القطع كالقطع ، يقرأ ادلعلم رتلة  يستمعوف فقط دكف متابعة قراءة ادلعلم.

 13كاحدة أك جزء منها ، مث يتبعو الطالب ، كىكذا حىت تنتهي.

 ادلستول ادلتوسط . ب

اإلسًتاتيجيات ادلستخدمة غالبنا يف مطابقة يف ىذا ادلستول ، تتمثل إحدل  

بطاقة الفهرس. عادة ما تستخدـ ىذه االسًتاتيجية لتعليم الكلمات أك اجلمل مع 

على سبيل ادلثاؿ كلمات ذات معانيها ، أك أسئلة مع إجابات ، كىلم  شركائهم.

لقراءة يف التعلم القراءة ، ديكن تطبيقو أيضنا لتقييم فهم الطالب حملتويات ا جرا.

 اخلطوات ىي: عن طريق عمل بطاقات أسئلة كأجوبة.

 إعداد بطاقات ادلقًتنة )األسئلة كاألجوبة( مث يتبارل. (1

 شارؾ البطاقة مع رتيع الطالب كاطلب منهم فهم ادلعٌت. (2

 اطلب من رتيع الطالب البحث عن بعضهم البعض بصمت. (3
                                                             

13 Muhammad Ali al-Khufli, Asalib tadris al-Lughoh al-Arabiyyah, ( Oman : al-falah, 

2111) hal. 799 
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 هم.بعد العثور على الشريك ، اطلب من الطالب التجمع مع شركائ (4

 اطلب من كل رلموعة تقدًن )تقدًن( النتائج أماـ الفصل. (5

 إعطاء الفرص للمجموعات األخرل إلعطاء تعليقات أك أسئلة. (6

إعطاء توضيح حوؿ نتائج عمل اجملموعة. عالكة على ذلك ، ال يزاؿ ىناؾ  (7

ادلزيد من االسًتاتيجيات ادلتعلقة بالبطاقة أك القطع الورقية ، كىي ترتيب 

تستخدـ ىذه االسًتاتيجية لتحديد القدرة على قراءة كفهم الطالب  14النش.

 اخلطوات: يف قراءة النصوص.

 ينقسم الطالب إىل رلموعات صغَتة. (1

 يتم تقدًن كل رلموعة مع النص الكامل الذم مت قطعو كالعشوائية. (2

ُيطلب من كل رلموعة ترتيب أجزاء النص حبيث تصبح نصنا للخطاب الذم  (3

 متسلسالن.يكوف فيو السرد 

ا ، ُيطلب منهم كتابتو يف مالحظات اجملموعة. (4  بعد اعتبار الطلب جيدن

 يعُت ادلعلم عدة رلموعات لتقدًن العركض أماـ الفصل. (5

يطلب من اجملموعات األخرل تصحيح ، إذا كاف ىناؾ أخطاء يف إعداد  (6

 النص
                                                             

14 Radliyah Zainudin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, ( 

Yogyakarta : Rihlah Grup, 2113), hal. 19 
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 يوضح ادلعلم النتائج اليت حصل عليها الطالب. (7

 ادلستول ادلتقدـ . ج

ادلستول ادلتقدـ ، فإف اإلسًتاتيجية اليت يتم مواجهتها غالبنا ىي  يف ىذا 

الغرض من استخداـ ىذه االسًتاتيجية ىو تدريب الطالب على فهم  التحليل.

ديكن بدء  زلتويات القراءة من خالؿ إجياد األفكار كاألفكار الرئيسية دلؤيديهم.

ات قبل عرضها عملية االكتشاؼ بشكل فردم مث إجراء مناقشات يف رلموع

إىل جانب التدريب على حدة حتليل زلتويات القراءة ، ديكن أف تتدرب  هنائينا.

 اخلطوات ىي: أيضنا للعثور على تدفق األفكار من ادلؤلف.

 مشاركة النص / القراءة مع كل طالب. (1

 اطلب من رتيع الطالب قراءة النص بعناية. (2

 ة كالداعمة بشكل فردم.اطلب من كل طالب حتديد )تدكين( األفكار الرئيسي (3

 اطلب من الطالب جتميع كمناقشة نتائج كل منها. (4

اطلب من العديد من الطالب تقدًن النتائج )العركض التقدديية( أماـ الفصل  (5

 الذم ديثل اجملموعة.

 إعطاء الفرص للمجموعات األخرل إلعطاء تعليقات أك أسئلة. (6

 فهم القراءة أفضل.قدـ توضيحنا عن نتائج عمل ىؤالء الطالب حىت يصبح  (7
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تتمثل اإلسًتاتيجية التالية اليت قد تكوف مناسبة دلستول متدين الدين يف 

تساقط الثلوج ، ألف الطالب يف ىذا ادلستول قادركف على التعلم بشكل 

ىذه  مستقل ، خاصة عند االضطرار إىل ادلناقشة مع زمالئهم يف الفصل.

يف ادلمارسة  تعلم اللغة كغَتىا.اإلسًتاتيجية شائعة االستخداـ يف كل من 

 العملية ، ىذه االسًتاتيجية ىي نفسها تقريبا قوة عرضُت أك رلموعة صغَتة.

االختالؼ الوحيد ىو العملية ، حيث دير الثلج ادلتساقط بعدة مراحل بناءن 

ىذه اإلسًتاتيجية فعالة جدنا يف  على عدد الطالب ادلوجودين ىناؾ.

ا ، كىو سلصص لكل طالب االستخداـ إذا كاف عدد ال فصوؿ كبَتنا جدن

اخلطوات  للحصوؿ على أكرب قدر من ادلدخالت من األصدقاء اآلخرين.

 ىي:

 مشاركة النص مع كل طالب (1

 اطلب من كل طالب قراءة النص. (2

 اطلب من كل طالب حتديد األفكار الرئيسية كالداعمة بشكل فردم. (3

 نتائج كل عمل. اطلب من الطالب جتميع اثنُت تلو اآلخر كمناقشة (4

ارتع كل رلموعة من اجملموعتُت معنا )إىل أربعة أشخاص( دلناقشة نتائج كل  (5

 رلموعة.
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ارتع كل رلموعة من اجملموعتُت معنا )يف ذتانية أشخاص( دلناقشة نتائج كل  (6

كىكذا حىت تصبح أكرب رلموعة )فئة كاحدة( أك مببلغ معُت يعترب   رلموعة.

 كافيان.

 النتائج أماـ الفصل. اطلب من الطالب تقدًن (7

 15إعطاء توضيح للنتائج اليت كضعها الطالب.  (8

لكن ادلؤلفُت  يف الواقع ، ىناؾ العديد من اسًتاتيجيات تعلم القراءة مع اختالفها.

ال يستغرقوف سول القليل لتمثيل كجود اسًتاتيجيات أخرل ال ختتلف كثَتنا من 

ذلك ، يعد العرض التقدديي  بعد حيث التدفق كاإلجراءات كالوسائط ادلستخدمة.

ادلتعلق باختيار اسًتاتيجيات التعلم لكل مستول من ادلستويات ادلذكورة أعاله 

من بُت االسًتاتيجيات اليت تعترب كفقنا الفًتاضات ادلؤلف قابلة للتطبيق كغالبنا ما 

تصبح مراجع يتم تطبيقها يف ادلدارس ، ألف ادلتطلبات الثالثة يف اختيار 

 ات التعلم قد مت الوفاء هبا.اسًتاتيجي

 

 

 
                                                             

15 Rifqi Aulia Rahman, Kemahiran Qira’ah Dan Konsiderasi Strategi Pembelajaran , 

Lisanan Arabiya, Vol. 2, No. 7, Tahun 2171 , hal. 772 
 



27 
 

 

 ميمرحلة التعل . ب

 القراءة ميتعلتخطيط  .1

يتطلب تدريس ادلواد اجلغرافية لطالب ادلرحلة الثانوية / ماجستَت اسًتاتيجية  

( أف طالب ادلرحلة الثانوية / ماجستَت الطب 2008زلددة. يذكر عمر ىادليك )

ىذا الوقت ، خيترب ادلراىقوف  النفسي ىم على مستول منو ادلراىقُت أك البلوغ. يف

عملية مهمة للغاية يف منوىم كتطورىم ، كىي عملية مستمرة لتلبية احتياجاهتم. 

جيب أف يكوف معلمو اجلغرافيا حساسُت الحتياجات طالهبم من خالؿ االىتماـ 

 باجلوانب التالية ، كىي:

 تعرؼ على احتياجات ادلراىقُت من خالؿ آراء البالغُت ادلختلفة.  (1

 عقد استبيانات تستهدؼ ادلراىقُت دلعرفة ادلشاكل اليت يواجهوهنا. (2

 أف تكوف حساسة لالحتياجات ادلفاجئة ينشأ من الطالب حتت إشرافو. (3

يف اخلطاب اإلدارم ، يعد التخطيط ىو العنصر الرئيسي يف مرحلة اإلدارة.  

، يعد  كظيفة التخطيط كاضحة ، كىي احملدد للخطوة التالية. يف عملية التعلم

التخطيط أيضنا عامالن ىامنا يؤثر على صلاح عملية التعلم. بشكل عاـ ، التخطيط 

ىو عملية جتميع اخلطوات اليت سيتم تنفيذىا لتحقيق األىداؼ احملددة. ديكن 

ترتيب التخطيط بناءن على االحتياجات خالؿ فًتة زمنية زلددة كفقنا لرغبات صانع 
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ع جوانب احلياة ، مبا يف ذلك يف رلاؿ التعليم التخطيط. ينطبق التخطيط على رتي

 ، كخاصة التعلم.

يشَت إعداد ادلواد إىل ادلنهج الذم كضعتو ادلؤسسة اليت تقـو بتجميعو. الوسائل  

التعليمية ادلصممة حسب ادلواد ادلراد تسليمها. يف حُت يتم الًتكيز بشكل أكرب 

قلها كخصائص الطالب على حد على جوانب فهم ادلعلم يف فهم ادلواد اليت سيتم ن

سواء كيف رلموعات. بناءن على الوصف أعاله ، ديكن رؤية مفهـو ختطيط التعلم 

 16من كجهات نظر سلتلفة ، كىي:

م كتكنولوجيا ، ىو خطة تشجع على استخداـ التقنيات اليت يالتخطيط للتعل (1

 علم.ديكن أف تطور السلوؾ ادلعريف كالنظريات البنائية للحلوؿ كمشاكل الت

م كنظاـ ، ىو ترتيب للمصادر كاإلجراءات لدفع التعلم. مث يتم يختطيط التعل (2

تنفيذ تطوير نظاـ التعلم من خالؿ عملية منهجية بالرجوع إىل نظاـ 

 التخطيط.

يعد التخطيط للتعلم كنظاـ ، أحد فركع ادلعرفة اليت هتتم دائمنا بنتائج البحث  (3

 كتنفيذىا ذلذه االسًتاتيجيات.كنظرياتو حوؿ اسًتاتيجيات التعلم 

                                                             
16

 Muh. Sholeh, Perencanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Geografi Tingkat SMA 

Dalam Kontek KTSP, Vol 2 No 2. Hal 1711-712 
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م كعلم ، ىو كضع تفاصيل تطوير كتنفيذ كتقييم كصيانة يإف التخطيط للتعل (4

ادلواقف كادلرافق التعليمية للوحدات الواسعة كاألضيق للموضوع مع كل 

 مستويات التعقيد.

م كعملية ، ىو تطوير التعلم ادلنهجي الذم يتم استخدامو بشكل يختطيط التعل (5

أساس نظريات التعلم كالتعليم لضماف جودة التعلم. يف ىذا خاص على 

التخطيط ، قم بتحليل احتياجات عملية التعلم من خالؿ التدفق ادلنهجي 

 لتحقيق أىداؼ التعلم ، مبا يف ذلك تقييم ادلوضوع كأنشطة التدريس.

م كواقع ، ىو فكرة التعليم اليت يتم تطويرىا من خالؿ توفَت يإف التخطيط للتعل (6

عالقة التدريس من كقت آلخر يف عملية يتم تنفيذىا بالتخطيط عن طريق 

التحقق بعناية من رتيع األنشطة كفقنا دلتطلبات العلـو كيتم تنفيذىا بشكل 

 منهجي.

 ( أف ختطيط التدريس لو العديد من اخلصائص ، كىي:2006أكضح ىارجانتو )

 مصممة كادلفاىيم تماعيةاالج األىداؼ مع تتعامل ألهنا ، عقالنية عملية إهنا (1

 .الناس من العديد قبل من

 كانت إذا تعديلو إىل كحيتاج تعديلو ديكن لذلك ، ديناميكي مفهـو ىو (2

 .ذلك تتوقع الواردة ادلعلومات
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 ديكن كلكن ، متنوعة كاألنشطة ، األنشطة من العديد من التخطيط يتكوف (3

 .كتوجيهات إجراءات إىل تصنيفها

 قادرنا يكوف أف جيب لذلك ، التمويل مصادر باختيار التدريس ختطيط يرتبط (4

 .إدارتو يف االستخداـ كسوء االستخداـ كسوء كاالزدكاج اذلدر تقليل على

 القراءة ميتعلتنفيذ  .2

استنادنا إىل بيانات البحث ، من ادلعركؼ أف تطبيق تعلم اللغة العربية يف  

خاصةن تعليم القراءة ، يتم تدريسو ،  المبونج بندار  األكىل العامة العاليةبرنامج 

عامنا.  14بواسطة مدرسُت من خلفيات الكلية كلديو بالفعل خربة يف التدريس دلدة 

 العامة العالية مدرسةيف  القراءة كطادلا كانت مالحظات ادلؤلف ، مل يتم تنفيذ تعلم

على النحو األمثل ألنو ال يزاؿ ىناؾ مدرسوف يقوموف  المبونج بندار  األكىل

بالتدريس كىم موجهوف للمعلم ، كمناقشة ادلوضوع رتيبة للمعلم كادلونولوج ، كنادران ما 

تشمل الطالب. من مالحظة ادلؤلف ىناؾ العديد من األنشطة اليت قاـ هبا مدرسو 

 بندر المبونج ، كىي: 1 مدرسةعالية البلداللغة العربية يف تنفيذ التعلم يف 

 دقائق( 10مقدمة / النشاط األكيل ) . أ

 األنشطة األكلية 

 حييي ادلعلم كيصلي معنا. .1
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يقـو ادلعلم بالتحقق من احلضور ، نظافة ادلالبس ، نظافة كضعية اجللوس يف  .2

 الفصل مع تعديل أنشطة التعلم.

 ينقل ادلعلم أىداؼ التعلم. .3

خالؿ الوسائط / الدعائم / ديكن أف يكوف كصف الرسـو التوضيحية من  .4

 األدكات يف شكل كتابات يدكية على السبورة.

 يوفر ادلعلم مقدمة دلوضوع ادلهارات للطالب. .5

 دقيقة( 70األنشطة األساسية ) . ب

 الحظ .1

يعرض ادلعلم أمثلة على النص من خالؿ الوسائل التعليمية / الطالب ، كينبو   . أ

 الطالب إىل النص اخلاص بالقرعة

 النص بينما يستمع الطالب كينتبو إىل قراءة ادلعلم.يقرأ ادلعلم   . ب

 ةاءطالب لقراءة أمثلة نصية حوؿ القر يعطي ادلعلم الفرصة لل . ج

 يعطي ادلعلم الفرصة للطالب لتكرار القراءة. . د

 استجواب .2

 يوجو ادلعلم الطالب لطرح التعبَتات غَت ادلعركفة.  . أ

 يشرح ادلعلم معٌت كىدؼ العبارات اليت طلبها الطالب. . ب
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 استكشاؼ / التجربة .3

يوفر ادلعلم فرصة للطالب لقراءة النصوص ادلتعلقة بالقراءة ، كيوجو ادلعلم  . أ

 .الطالب لتكرار النص اخلاص بالقراءة

 ربط .4

 جيرم ادلعلم حوارنا تفاعلينا مع الطالب.. أ

من خالؿ التوجيو النصي ، يوجو ادلعلم الطالب إىل شلارسة قراءة النصوص  . ب

 بالتناكب.

 الفرصة للطالب إلكماؿ شلارسة مهارات القراءة.يعطي ادلعلم  . ت

 التواصل .5

 يقـو ادلعلم بشركط الطالب دلمارسة احلوار أماـ الفصل . أ

 يقدـ ادلعلموف كالطالب مالحظات كتقييمات متعلقة باألداء. . ب

 دقائق( 10ج. غطاء ) 

 . ادلعلموف كالطالب التفكَت يف عملية التعلم.1  

 . إجراء تقييم2 

 أنشطة ادلتابعة.. تسليم 3 

 . تسليم خطة التعلم يف االجتماع القادـ.4 
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عادةن يف هناية عملية التعلم ، يقـو مدرسو اللغة العربية بطرح أسئلة حوؿ ادلواد اليت 

تعلموىا يف بعض األحياف ، كغالبنا ما يقوموف بطرح األسئلة على السبورة ، مث 

طريقة ال حيبها الطالب يف كثَت من يوجهوف الطالب دللء اإلجابات ، كلكن ىذه ال

 األحياف.

 م اللغة العربيةيتعل ةقيطر 

 األكىل بندار المبونج كوميةدرسة العالية احلادلم اللغة العربية يف يإف اختيار طريقة تعل

. استنادنا إىل ادلالحظات KTSPمل يؤد بالكامل بعد إىل اختيار الطرؽ ادلوصى هبا يف  

أجراىا مع مدرس اللغة العربية ، تبُّت أف اختيار أساليب التعلم مل كادلقابالت اليت 

يأخذ بعُت االعتبار األمور اليت جيب اعتبارىا مثل التدرج كاالختيار كالتكرار كالعرض 

التقدديي كلكن فقط بناءن على العادات كالتقاليد احملافظة أثناء التدريس ، ألسباب مت 

اد تعلم باللغة العربية باستخداـ طريقة القراءة ، ألنو التعبَت عنها "غالبنا" توفَت مو 

بشكل عاـ ال يزاؿ ىناؾ العديد من الطالب الذين ال يستطيعوف القراءة ، إذا مل 

يتمكنوا من القراءة تلقائينا ، يصعب تنفيذ طريقة أخرل ، كالسبب ىو أف الطالب 

 17درس العربية أبدا.ىم عمومنا خرجيو ادلدارس االبتدائية الذين ىم دتامنا مل ت

                                                             
8102 مارس 82 بتاريخ ، المبونج بندر ، مقابلة ، العربية اللغة مدرس 17  



34 
 

 

باختصار ، فإف طريقة تعلم اللغة العربية اليت يستخدمها ادلعلموف العرب غالبنا ىي 

عن طريق تطبيق طريقة الكتابة كقراءة الكتابة ، مث متابعة الًترتة ، مث حفظ ادلفردات 

 ، كأحياننا باستخداـ طريقة العرض التوضيحي ، يقـو ادلعلم أكالن بقراءة النص ، مث

يتبع الطالب ، مث يتبع الطالب تررتة ادلواد: أثناء التدريب ، حصل الطالب على 

الكثَت من التدريب على تطبيق القواعد اليت مت تعلمها. ىذا يدؿ على أف رتيع 

جوانب التعلم ، ككال جانيب القراءة كالكتابة كالًترتة ديكن أف تعمل يف كقت كاحد ، 

 التحدث.يف حُت مل يتم حتقيق االستماع ك 

 م القراءةيتعلتقييم  .3

بعد حدكث عملية التعلم ، جيب إجراء تقييم. ىذا ىو دلعرفة مدل صلاح ادلعلم  

يف شرح الدرس ، كيف نفس الوقت تدريب استيعاب الطالب للدركس اليت تلقوىا. 

التقييم اجليد ىو تقييم معد بشكل جيد كالذم سيكوف مبثابة مالحظات مفيدة 

 بأنشطة التعلم.للعناصر ادلتعلقة 

تقييم أصل الكلمة على أساس اللغة اإلصلليزية ىو التقييم الذم يعٍت التقييم. التقييم 

الكبَت ىو عملية منهجية كمستمرة لتحديد نوعية )قيمة كمعٌت( لشيء ما ، استنادا 

إىل اعتبارات كمعايَت معينة يف إطار صنع القرار. فيما يتعلق بأنشطة التعلم ، حيتوم 

يم على عدة معاف: إدكيند كاندت كجَتالد دبليو باكف يف أنس سودجونو أف التقي
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التقييم ىو إجراء أك عملية لتحديد قيمة شيء ما ؛ يف حُت أف تقييم التعليم ىو 

نشاط أك عملية لتحديد قيمة التعليم ، حبيث ديكن معرفة اجلودة أك النتائج. عند 

رض من التقييم ككظيفتو ، خاصة يف حتليل ىذا ادلصطلح ، من الضركرم معرفة الغ

 18تعلم اللغة العربية.

 ظيفة التقييمك  ك ىداؼاأل . أ

االختيار )الًتشيح( ىو احلصوؿ على معايَت معينة من الطالب احملتملُت ، مث  .1

 ديكن استخداـ النتائج كتدبَت )التدريب األساسي(

ادلوىبة )قياس موىبة القراءة( ، يستخدـ ىذا احلق لشرح مدل قدرة الفرد   .2

 على قراءة ادلوىبة يف تعلم اللغة العربية ، كخاصة القرعة.

الكفاءة )قياس القدرات العامة( ، يتم استخداـ ىذا لتحديد مدل القدرة على  .3

 قراءة الطالب بشكل عاـ أك التقسيم الطبقي دلهارات القراءة لديهم.

التشخيص )معرفة نقاط الضعف كأكجو القصور يف عملية التعلم( ، يعٍت مدل  .4

صعوبة أك صعوبة التعرؼ على نقاط الضعف كالعقبات اليت يواجهها الطالب 

 حوؿ القرع الذم مت تدريسو.

                                                             
18 Zulhanan,Op.Cit. Hal 088.  
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اإلصلاز )قياس قدرة التعلم( ، يتم استخدامو من قبل غالبية ادلعلمُت لتحديد  .5

على ادلواد اليت مت تقدديها يف منتصف كهناية  مدل قدرة الطالب بشكل عاـ

 العاـ الدراسي أك بُت االثنُت.

باإلشارة إىل الغرض من كظيفة التقييم أعاله ، ديكن صياغة تقييم تعلم القرعة 

للتأكد من اجلوانب ادلختلفة ألنشطة التعلم أك تقدـ التعلم الذم حتقق من 

كىذا بالطبع إذا كانت األكلوية قبل الطالب ، كحتسُت عملية التعلم نفسها. 

 5ك  4مبنية على النقطتُت 

 مبادئ التقييم  . ب

ىناؾ العديد من ادلبادئ اليت جيب مراعاهتا كاستخدامها كمبادئ توجيهية يف  

 19.إجراء تقييم التعلم ، مبا يف ذلك

كفقنا لألىداؼ ، جيب مراعاة ادلعٌت بُت ادلبادئ كاألىداؼ ، حىت ال حيدث  .1

 التداخل.

شامل ، جيب أف يشمل التقييم رتيع مكونات اللغة )نظاـ الصوت ، نظاـ  .2

الكتابة ، بنية اجلملة كالكلمات كادلفردات( ، ككذلك يشمل رتيع جوانب 

ادلهارات اللغوية )االستماع( التحدث كالقراءة كالكتابة( ، إىل جانب أنو حيتاج 

                                                             
19 Ibid. Hal. 782 
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وانب ادلعرفية أيضا إىل االىتماـ مبختلف رلاؿ أىداؼ التعلم ، كىي اجل

 )ادلعرفة( ، كاجلوانب احلركية )ادلهارات( ، كاجلوانب ادلثالية )ادلواقف(.

 متكامل ، كىذا يعٍت أنو ال ديكن فصلها عن ادلواد التعليمية. .3

علمينا ، مبعٌت أنو مل يصنع ، جيب أف يكوف ادلعٌت كفقنا إلجراءات طرح  .4

 األسئلة.

ألسئلة( ، أم ادلعلمُت ، جيب عليهم التعاكف ، أم بُت إجراء االختبارات )ا .5

 التعاكف مع بعضهم البعض كىو أمر جيد.

بشكل مستمر ، مبعٌت أف ادلعلم جيب أف يضع خطة مث يدرؾ التقييم بانتظاـ  .6

يف هناية كل عرض تقدديي. ىذا يعٍت أف كل هناية من كحدة ادلناقشة ، أك هناية 

ملء الكتاب تقارير عن كحدة الدراسة ، حىت اختبار الفصل الدراسي لغرض 

 تقدـ الطالب.

من بُت مبادئ تقييم القرعة الستة أعاله ، جيب أف تكوف ادلعايَت كأنواع  .7

 االختبارات ادلختلفة متوازنة ، ألف ىذا اجلانب جزء من التقييم.

 بعض معايَت االختبار اجليد . ج

ا ، إذا كاف االختبار يفي بادلعايَت التالية  .ديكن اعتبار االختبار جيدن
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صاحل ، كىذا يعٍت أف االختبار صحيح إذا كاف االختبار لديو دقة التقييم. ىذا  .1

يعٍت أف األداة ادلستخدمة لتقدًن التقييم جيب أف تكوف مناسبة لغرض التقييم. 

جيب أف يستند زلتول االختبار الصحيح إىل حتليل ادلوضوع ، كجيب أف دتثل 

 عناصر االختبار كل جزء من مادة الطالب.

يعٍت موثوؽ أف االختبار يقاؿ أنو ديكن االعتماد عليو إذا كاف لديو أحكاـ  .2

التقييم. كىذا ىو ، إذا مت اختبار االختبار على نفس رلموعة ادلشاركُت مرارنا 

ا ، فسوؼ ينتج عنو نفس النتيجة / على  كتكرارنا يف فًتة زمنية غَت طويلة جدن

 األقل النتيجة نفسها.

 اء درجة أك تقييم ما مل تتم إضافتو أك ختفيضو.األىداؼ ، مبعٌت إعط .3

قابلية التطبيق )سهلة االستخداـ( ، مبعٌت أف يكوف االختبار سهالن من ِقبل  .4

الطالب ، ألف اإلرشادات كاضحة كالشكل يتوافق مع طبيعة ادلواد التعليمية 

 اليت يتم اختبارىا ، باإلضافة إىل التقسيم الطبقي لقدرات الطالب.

، يعٍت الوقت كالصناديق كالطاقة ىي اقتصادية للغاية يف صنع اقتصادم  .5

 كالتحضَت لالختبار.

 

 



39 
 

 

 



 المراجع

Arzyad, Azhar. Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, ( Yogyakarta, 

 Pustaka pelajar, 2003 ) 

Hermawan, Acep. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Jakarta: PT.

 RosdaKarya, 2011) 

Hurlock,  B Elizabeth. Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga, 

 2002) 

Imam, Makruf. strategi pembelajaran bahasa arab aktif, (Jakarta:Need’s Press,

 2009) 

Sanjaya, Wina. perencanaan dan desain sistem pembelajaran  , (Jakarta: 

Kencana, 2011), 

Zulhanan. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, ( Jakarta : PT. Raja

 Grafindo Persada,2014) 

Rosyidin, Dedeng. Metodik Khusus Pengajaran Bahasa Arab, e-book, Pimpinan 

Pusat Persatuan Islam Bidang Tarbiyah, Bidang Garapan Pendidikan 

 Dasar dan Menengah 

La Sulo, S. L dan Abimanyu, S. , Strategi Pembelajaran,  (Jakarta: Direktorat 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,  2008), 



Rifqi Aulia Rahman, Kemahiran Qira’ah Dan Konsiderasi Strategi Pembelajaran 

,  Lisanan Arabiya, Vol. II, No. 1, Tahun 2018    

Muhammad Ali al-Khulli, Asalib tadris al-Lughoh al-Arabiyyah, 

 (Oman: Dar al-Falah, 2000) 

Catatan Fazilat Amal, Pengertian Qiro’ah, Tilawah, Tadarus, Dan Tadabbur,  

 

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung; PT Remaja

 Rosdakarya,  

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan P raktik 2005), 

 

Sugiyono, MetodePenelitianPendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D,

 (Bandung: Alfabeta, 2010 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

 

Mudlofir, Ali. Pendidikan Profesional Konsep, Strategi, Dan Aplikasinya Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indinesia ( Jakarta PT Raja Grafindo  

Persada, 2012 ) 

Muslich, Masnur . Sertifikat Guru Menuju Profesionalisme Pendidik,  

( Jakarta : Bumi Aksara, 2007) 

Hasil Observasi tentang Pembelajaran qiro’ah kelas X  MAN 1 Bandar Lampung, 

Tanggal 08 Oktober 2019 



Hasil Wawancara dengan Bapak Hudri, S.Ag. Guru bahasa Arab MAN 1 Bandar 

Lampung, Tanggal 04 Oktober 2019 

 

 

https://blogibadah.wordpress.com/2017/02/19/qiroah-tilawah-tadarus-dan-

tadabbur/ ( diakses pada 26 Maret 2019, pukul 10:47) 

Academia, Peran Perencanaan Pembelajaran Dalam Meningkatkan

 Profesionalitas Guru Pai, 

https://www.academia.edu/3111927/PERAN_PERENCANAAN_PEMBELAJARA

N_DALAM_MENINGKATKAN_PROFESIONALITAS_GURU_PAI_DI_SMA_NE

GERI_7_MALANG 

 ( diakses pada 1 April 2019, pukul 11:02) 

 

http://blog.sunan-ampel.ac.id/muhammadthohir/2011/12/19/desain-

 instrumentevaluasi-pembelajaran-bahasa-arab/.   

Zakiyatunnisa Al Mubarokah. Skripsi : Pembelajaran Maharah Qiroah Wal 

 Kitabah  

 

Sri Sudiarti. Skripsi : Pelaksanaan Metode Pembelajaran Bahasa Arab  

 

Melyani Wulandari . skripsi . Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Bahasa 

 Arab  

https://blogibadah.wordpress.com/2017/02/19/qiroah-tilawah-tadarus-dan-tadabbur/
https://blogibadah.wordpress.com/2017/02/19/qiroah-tilawah-tadarus-dan-tadabbur/
https://www.academia.edu/3111927/PERAN_PERENCANAAN_PEMBELAJARAN_DALAM_MENINGKATKAN_PROFESIONALITAS_GURU_PAI_DI_SMA_NEGERI_7_MALANG
https://www.academia.edu/3111927/PERAN_PERENCANAAN_PEMBELAJARAN_DALAM_MENINGKATKAN_PROFESIONALITAS_GURU_PAI_DI_SMA_NEGERI_7_MALANG
https://www.academia.edu/3111927/PERAN_PERENCANAAN_PEMBELAJARAN_DALAM_MENINGKATKAN_PROFESIONALITAS_GURU_PAI_DI_SMA_NEGERI_7_MALANG
http://blog.sunan-ampel.ac.id/muhammadthohir/2011/12/19/desain-
http://blog.sunan-ampel.ac.id/muhammadthohir/2011/12/19/desain-

	02 cover.pdf (p.2)
	03 abstrak.pdf (p.3-4)
	04 motto.pdf (p.5)
	07 persembahan.pdf (p.6)
	08 riwayat hidup.pdf (p.7)
	09 kata pengantar.pdf (p.8-9)
	10 daftar isi.pdf (p.10-12)
	Bab I.pdf (p.13-22)
	Bab II.pdf (p.23-52)

