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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

أمانة رّرت قو قد . لرتبيةااعتباره من البلدان املتقدمة آمال عالية يف جمال ب  ندونيسيالإل

صت قد خصّ بيّة الوطنية. وحيتاجون إىل الرت نيأن كل السكان اإلندونيسي 1945عام النظام األساسي 

ية ذ الرتبتنفيلقليمية اإل يزانيةاملقومي ومن الدخل المن ميزانية و%  20ميزانيتها على األقل  احلكومة من

 .اجليدة تقصد احلكومة لتحقيق نظام الرتبيو 1945بالنظام األساسي عام  الوطنية.

نة س 20نون رقم مة القاحلكوولتحقيق جودة الرتبية وترقيتها خاصة الرتبية العالية فقد نظمت ا

احلكومية تغري الالئحة  عن 2013سنة  32رقم  احلكومية جوروبئحة عن الرتبية الوطنية والال 2003

قم ليات ركنولوجي والكالبحث والتوزير نظام عن معيار الرتبية الوطين و 2005سنة  19رقم  جوروب

 العالية. ةالوطنيعن معيار الرتبية  2015سنة  44

عيار الرتبية العالية عن م 2015سنة  44يف نظام وزير البحث والتكنولوجي والكليات رقم و

معيار حمتوى تكون من : أ( معيار كفاءة اخلرجيني؛ ب( يالعالية  ةالوطنيالوطين ذكر أن معيار الرتبية 

هـ( معيار احملاضر واملوظفني الرتبويني؛ ز( معيار ؛ التقويمالتعلم؛ جـ( معيار عملية التعليم؛ د( معيار 
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التعليم؛ ط( معيار مصرف التعليم. كانت هذه املعايري أدوات التعليم وتسهيالته؛ حـ( معيار تنظيم 

 ه.تقوميالوطنية مرجعا يف تنظيم منهج التعليم وتنفيذه و

م أن هليلزم لذلك، . اضرونمه احمليف تنفيذه، معيار الرتبية العالية الوطين ينظمه ويقوم به ويقيو 

هج تبارها يف منهم باعوظيفت وأماه. تقوميج أنشطة التعليم وتنفيذه وامقدرة على تنظيم برنالميتلكوا 

تنفيذ م وأهليتهم لهاراهتطوير ميقدروا على تطورين. فيلزم هلم أن عليم فليسوا منفذين فقط ولكنهم مالت

 دورهم ومسؤوليتهم.

ت دى اللغاوإحانية. ثلغة كحاجة إىل استيعاب اللغة األجنبية يف األخبار جمرى وقد أثر 

ن فإدويل.  ي منتديفستخدمت اة. وهي لغة دولية عربياللغة مهمّا هي ال اهباعيتاس األجنبية اليت كان

 فتح خزينة العامل اإلسالمي. يؤدّى إىلاستيعاهبا 

منظمة يف و أفريقا. و  اليت وقعت يف آسيا دولة عربية 23 يفكانت اللغة العربية لغة رمسية 

ظمة األمم املتحدة، كانت لغة رمسية منذ سنة . ويف منهي الّلغة الثالثة، كانت اللغة العربية جامعة أفريقا

هلا  كانإضافة إىل ذلك، متعادلة باللغة اإلجنليزية والفرنسية والروسية والصينية واألسبانية.  1973

د لدين اإلسالم يستخدم اللغة لااعتباره الكتاب اخلبألن القرآن الكريم ؛ سالم كلغة دين اإلمنزلة خاصة 

1العبادة للمسلمني ولغة االتصال بني املسلمني ولغة الثقافة اإلسالميةكذلك كانت لغة العربية.  . 

                                                           
1 Ahmad Fuad Effendy, Peta Pengajaran Bahasa Arab Dewasa Ini, makalah disampaikan 

dalam Pertemuan Ilmiah Nasional Bahasa Arab IV (PINBA IV) di IAIN Alaudin Makassar tanggal 8-

10 September 2005 
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رمز األنشطة يا، كانت اللغة العربية يف إندونيسيا سوى كوهنا رمز اإلسالم فتكون خيتار

يف عدة مؤسسات الرتبية اإلسالمية املتعلمون ت اللغة العربية يتعلمها نكاووالرتبوية. االجتماعية الدينية 

إضافة إىل ذلك، يف تعميق دين اإلسالم. وفهمها والكتب العصرية قراءة الكتب القدمية  بذلك ليسهلوا

مثل الصالة والدعاء واألنشطة العرفية والرتبوية وما أشبه ذلك من معينة  أمورلقضاء يستخدمها الناس 

ية االجتماعية ونقل أصبحت اللغة العربية وسيلة لتحديد اهلو و األنشطة الدينية األخرى. يف إندونيسيا،

2املعرفة الثقافية . 

 وما زالعربية للغة العامل المسلمني يف اللأكرب عدد  الذي هواجملتمع اإلندونيسي  و قد تعلّم

ر اإلسالمية ن املصادأل؛  تعلم العلم العظيم مبثابة تعلمها موجود حتى اآلن. فيكون تعلمها عندهم

 تستخدم اللغة العربية على األكثر.

 خصائصب ذلك بسبوندونيسيني. عند اإلعلمها خاصة ت الصعبالعربية من اللغات  واللغة

تخدم حروف ليت تساعربية اختالف احلروف بني اللغة ال اإلختالف بسببظهر ياللغتني املختلفتني. ف

 اهلجائية واللغة اإلندونيسية اليت تستخدم احلروف الالتينية.

والتشابه بني لغة املتعلم واللغة  الفرقندونيسيني على مدى اعتمد التقدم يف تعلم اللغة العربية لإل

األجنبية مبدأ يلزم أن يكون يف تعليم اللغة و العربية ومدى أثر لغة املتعلم يف عملية تعليم اللغة العربية. 

. والفرق بينهما يظهر ةاألجنبية املدروسة يظهر السهول هو أن التشابه بني لغة املتعلم واللغةومرجعا 
                                                           

2 Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab, dari Pendekatan Konvensional ke 

Integratif Humanis (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), 48 
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نظام  يفيلزم للمتعلم قبل تعلم اللغة األجنبية أن يعرف الفرق والتشابه . اعتمادا على ذلك، ةصعوبال

3الصوت واملفردات والقواعد والكتابة بني اللغتني يف البداية . 

وكذلك إن  مجاليا.إخرى يف الواقع، إن لكل لغة خصائص معينة ولو كان هلا تشابه مع لغات أ

 ائص خاصة منها :اللغة العربية لديها خص

4حرفا مع خمارج احلروف املختلفة اعتبارها باللغات األخرى 28جمموع حروفها :  أوّال  .

حروف اللغات األخرى اليت تستخدم احلروف الالتينية إما يف شكلها وإما يف عن اختلفت اللغة العربية 

ل الغني واخلاء والثاء احلروف العربية تشابه يف احلروف الالتينية، مثحرف من صوهتا. وليس لكل 

 .وغري ذلكوالشني والصاد 

كانت املفردات العربية واسعة ووافرة. وكانت واسعة يف الفعل وأصل الكلمة وتركيب :  ثانيا

" يف اللغة اإلجنليزية أو "جيد" يف اللغة العربية اليت لديها تشابه يف نطقها goodاجلملة، مثل كلمة "

خرى تكون مشتقة من كلمة "جيد" وهي اجلودة واجلود واإلجادة لكن جند كلمات أوها مجيل. اومعن

5وجييد وجيود وجواد وجياد وما أشبه ذلك يف اللغة العربية، تسمى عملية تشكيل الكلمة اجلديدة من . 

6شتقاق". فتكون عملية االشتقاق بزيادة احلرف أو احلرفني يف الفعلاالجذر الكلمة العربية بــــ" . 

                                                           
3 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung : Humaniora, 2011), 64. 
4 Abd Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab ( Malang : UIN 

Maliki Press, 2011), 4. 
5 Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab, dari Pendekatan Konvensional ke 

Integratif Humanis ( Yogyakarta:Pedagogia, 2010), 42. 
6 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif ( Semarang : Need’s Press, 2009), 

14. 
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كرمز موسيقي. هبذا وزنا يعمل يف اللغة العربية يعرف أن  الفعل مع أوزانه. هناك تغري:  ثالثا

. إن تغيري الكلمة يف اللغة العربية ال يوجد يف أي لغة يف 7وزنهلالوزن، ميكن أن يتغري معنى الفعل مناسبا 

 بذلك، تكون اللغة العربية وافرة مفرداهتا وميكن أن تولد مفردة جديدة بسهولة.العامل. 

. إن تركيب اجلملة خاصة اجلملة (to beال حيتاج تركيب اجلملة إىل مساعد ):  ابعار

اخلربية العربية ال حيتاج إىل املساعد. إن ذلك ال ينطبق على اللغة اهلندية واألوروبية إال بوجود اللفظ 

to be"8الصريح واملسموع واملقروء الذي يدل على تلك العالقة اليت تسمى بـــ" . 

لغات عن . اختلفت اللغة العربية سارليا إىل نياليم تبدأ طريقة القراءة والكتابة من : خامسا

عادة إن ذلك خيتلف  و. ارإىل اليس منيتبدأ قرائتها وكتابتها من الي أخرى يف جمال طريقة الكتابة. كانت

 ارالكتابة من اليس على اعوّدوتملبتدئني الذين ا صعبة علىإن طريقة الكتابة يف العامل. ات عموم اللغ عن

صوته  تلف اختالفا كبريا. ليس هناك حرفسوى ذلك، إن نوع احلروف املستخدمة خت. نيليمإىل ا

9املستخدمة يف اللغة اإلندونيسيةو تستخدم يف اللغة الالتينية يشبه احلروف اليت وكتابته  . 

ة ال نظري هلا. ذه اخلصائص قوهلإن واللغات األخرى.  عنلغة خصائص معينة متيزها إن لكل 

اللغات األخرى. إن هذه اخلصائص إحدى الصعوبات اليت  عنكذلك إن للغة العربية خصائص متيزها 

ولكنهم ال ميلكون مهارات سنوات ة الطلبة الذين تعلموها يف عدة ها. ويعرف ذلك من كثرومتعلم هايواجه

                                                           
7 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, 15. 
8 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, 17. 
9 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, 17. 
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ة. فيكون درس اللغة العربية غري بعأن تعلم اللغة العربية صاللغة العربية جيدا. وأظهرت هذه احلالة 

 بالدروس األخرى.مقارنة جذاب للطلبة 

الفرق بني خصائص اللغة العربية واللغة اإلندونيسية، هناك مسألة  وهيسوى املسألة اللغوية و 

هذا الفرق مشكلة خاصة تتعلق  كونربية والثقافة اإلندونيسية. فيالفرق بني الثقافة الع وهيغري لغوية 

العبارات واملصطلحات واألمساء بني  يف هناك أيضا فرقفإنّ تعليم اللغة العربية. إضافة إىل ذلك،  بعملية

الثقافة  عنن الذين مل يعرفوا شيئا ومتعلمو اللغة العربية اإلندونيسيوإن ذلك ال يسهل أن يفهمه اللغتني. 

1العربية 0  . 

أدى كذلك خالل هذه  ,ت املتعلّمنيإنّ الرغبة يف جعل الدورات اللغوية ذات صلّة أكرب حباجا

1الفرتة إىل ظهور حركة اللغات ألغراض خاصّة. 1 واملعروفة يف دوائر تدريس اللغة باسم تعليم العربية  

 ألغراض اخلاصّة. 

ثر اته. ولعل أكتعريف عددتتتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة مفهوم متعدد األبعاد، مبثل ما 

 : التعريفات شيوعاً هو ما يلي 

ف ن أهداره، متعليم اللغة ألغراض خاصة، مدخل لتعليم اللغة تستند كافة عناص .1

 ة. اللغ وحمتوى وطريقة تدريس، إىل األسبـاب اليت دفعت الدارسني لتعلم

                                                           
10 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 70. 

تعليم اللغة ) ترجمة : ناصر بن عبد هللا بن غالي و صالح بن ناصر الشورخ( جاك ريتشاردز, تطوير مناهج                  11

www.pdffactory.com ,53 . 

http://www.pdffactory.com/
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ريان(،  )متغنويتنيمييز كاتب آخر بني أربع خصائص أساسية )أو مطلقة( وخاصيتني ثا .2

لربنامج  ملطلقةاة أو أما اخلصائص الرئيسيوذلك فيما خيص تعلم اللغة ألغراض خاصة. ف

 تعليم اللغة ألغراض خاصة فهي : 

 لمتعلم ؛ ل  أ( أنه برنامج أُعدّ ليواجه حاجات حمددة خاصة

عينة أو ت عمل مجاالب( أنه يتعلق من حيث حمتواه )سواء املوضوعات أو العناوين( مب

 مهن أوأنشطة " 

و لنحو، أيث اطة السابقة، سواء من حج( أنه يركز يف اختيار اللغة على األنش

يف ظوإضافة إىل ت املفردات، أو أساليب اخلطاب، أو املعاني والدالالت وغريها،

 أساليب حتليل اخلطاب ؛ 

 د( أنه يتناقض مع الربنامج العام لتعليم اللغة. 

اض خاصة، غة ألغرالل وأمــــا اخلصائص الثانوية، أو املتغريات خبصوص برنامج تعليم

 هي : ف

  ثالً(.ءة مأ( قد يتحدد الربنامج لتعليم مهارات معينة يف جمال معني )كالقرا

1ب( قد يتم تدريسه دون اخلضوع ملنهجيات حمددة سلفاً. 2  

                                                           

  تعليم اللغة ألغراض خاصة: مفاهيمه ومنهجياته, محمود كامل الناقة ؛رشدي أحمد طعيمة   12

 www.abhatoo.net.ma., المشكلة ومسوغات الحركة
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لطالب يتبعها كل ا ية اليتإلجبارا املواداللغة العربية من  تعليم جيعلالرتبية يف مستوى اجلامعة، و

اعتبارها بلب ا الطاهستوعبيية مادة أساسية جيب أن اللغة العرب فتكون مادةيف اجلامعة اإلسالمية. 

لعلوم اعرفية  خاصة وم املالعل استعداد التباع الرتبية يف اجلامعة. ويقال ذلك ألن اللغة العربية لغة

 اإلسالمية.

وكانت هدف. ك تعلّمهاداة وكأ مها تعلّمهانوعان   إن عملية تعليم اللغة العربية يف اجلامعات

كلية الرتبية لية الدعوة ودين وكول الزلة تعليم اللغة العربية يف بعض الكليات مثل كلية الشريعة وكلية أصمن

إن والعكس،  علمها.تزم اللاألخرى ا اتلمساعدة على ترقية املهارلتربية دين اإلسالم كأداة  قسميف 

إنتاج  إىل دف يعين يهدفبية كهالعر لغةال قسممنزلة تعليم اللغة العربية يف كلية األداب وكلية الرتبية يف 

ان ادرا على اتقطالب قون الأهل اللغة واألداب العربي حتى تكون عملية تعليمها املباشرة ضابطة ليك

 اللغة العربية وتعليمها.

 يقدرون على طالب الاك الما زال هن يف عملية تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية و

 يقدر على الحيث  ةالعربيّ شعبة تعليم اللّغةيف الذي الطالب  مية جيدا مبا فيهإتقان اللغة العرب

 ل يف فهم الكتب العربية.صل وإما كلغة التوااستخدامها إما كلغة االتصا

من هذا و . تعدّ من املواّد الصعبةبعض الطلبة يف اجلامعة اإلسالمية دى إن مادة اللغة العربية ل

منها خلفيته الرتبوية قبل الدراسة يف اجلامعة حيث مل يعرف  عدّة عواملو سبب ذلك منظور الطالب 

الطلبة الذين يدرسون يف اجلامعة وليس كل مادة اللغة العربية من قبل أو اختالف معارف الطلبة. 
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اجلامعة اإلسالمية القسم العام فيكون املتمحسون  فتحتمن املدارس اإلسالمية ال سيما إذا  اجورّخت

 ن املدارس العامة.خرجيني م

ومية احلكية ت اإلسالمبينجكولو جامعة من اجلامعااحلكومية اإلسالمية جوروب  جامعةكانت 

ك تمع الذي ميلن اجملعة بدء مإن معارف جمتمع رجيانج ليبونج متنورجيانج ليبونج. جوروب اليت تقع يف 

قرآن يعرف حروف ال الازال مذي مع الاملعارف الدينية اجليدة ويقدر على قراءة القرآن الكريم إىل اجملت

يم اللّغة عبة تعلشة يف خاص احلكومية جوروباإلسالمية  لجامعةحتدية لالكريم. وتكون هذه احلالة 

 لعربية.عرفة اللغة امبدون  عربيّةشعبة تعليم اللّغة الستمر دراسته إىل إذا كان الطالب الذي ي العربيّة

بينجكولو   كوميّةيّة احلجامعة جوروب اإلسالم يفراسته د يف تار أن يستمرّوالطالب الذي خي

ة وبالصعوبات صع من تلكعربية. وصعوبات يف دراسة اللغة الب يواجه شعبة تعليم الّلغة العربيّةخاصة يف 

اخل دملية التعليم عيف و. تعليمأم وعدم البيئة التواصلية يف عملية السيف فهم مادة اللغة العربية وال

و أا من املعاهد رجوخت الذين الطلبة الذين ميلكون املهارات العربية وهم الطلبة معليه يتفوق، الفصل

هذا ري نشيطني. وغيبدون فلعامة رجوا من املدارس اختالطلبة الذين  أمّااملدارس الثانوية اإلسالمية. و

وخيتلف ذلك  .ربيةعللغة الاستعدادات للتواصل با نلكوميرجوا من املعاهد ختبسبب أن الطلبة الذين 

 رجوا من املدارس العامة.ختالطلبة الذين من اختالفا كبريا 

بينجكولو خاصة يف  جامعة جوروب اإلسالمّية احلكوميّة الطلبة الذين يدرسون يف  مظاهر إن

وال ميلكون شيئا عن معرفة اللغة العربية اعتبارها من االستعدادات األساسية  شعبة تعليم اللّغة العربيّة
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إىل مشكالت خاصة للمحاضرين أو معلمي  حيث تؤدّياملدارس املهنية من رجوا ختلطلبة الذين مثل ا

هناك طالب ال  وكيف يستخدم احملاضر اللغة العربية كلغة التدريس يف عملية التعليم  إذاللغة العربية. 

 مة يف املنهج ة املصمّ عملية تعليم اللغة العربي علىبالطبع إن ذلك يؤثر فيعرف شيئا عن احلروف العربية. 

 تصال.ا أداةاعتبارها بخاصة يف حتقيق املهارات العربية 

عند استخدام اللغة العربية  شعبة تعليم الّلغة العربيّةالطلبة يف  يواجههااليت  الصعوباتوأحد 

 قدرة على قراءة النصوص العربية. وتكون نتائج امتحان املناقشة اليت كان أحد موادها اختبارعدم ال

اللغة العربية يف شكل مهارة االستماع  مادّة املهارات العربية تدل  على غري أقصى النتائج. من اختبار 

ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة يدل على أن معظم الطلبة عليهم أن يعيدوا اختبار املهارات 

1هاصول علياحل يلزم اليتالعربية يف عدة مرات حتى حيصلوا على أدنى القيمة القياسية  3 . 

فهم  يفيف مهارة القراءة عند تعليم اللغة األجنبية تسبب إليها الصعوبة  الصعوبات إن بعض

سرعة عند القراءة وعدم معرفة معاني الكلمات ودقة بومن الصعوبات قراءة الكلمة صحيحة والقراءة. 

1بسبب قلة املعرفة املقروءة  4 . 

رجع إىل بعضها يودرس إىل التلميذ وبعضها يرجع إىل املوال شك أن بعض هذه األسباب يرجع 

 الكتاب. فمما يرجع إىل التلميذ :

                                                           
لجامعة اإلسالميّة  شعبة تعليم اللّغة العربيّةعند الباحثة في تنفيظ اإلمتحان الشمولي في  األولىالمالحظة و الّدراسة   13

 الحكوميّة جوروب.
14 Karen R. Harris dan Steve Graham, Teaching Reading Comprehension to Students with 

Learning Difficulties (New York : The Guilford Press, 2001), 5. 
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لدى  ة السمعوقو اإلبصاروقوة  العامةاليت تشمل الصحة  اجلسميةعوامل الصحة  .1

عن  ونذا يتأخروهل كثريا التالميذ غري منتفعني بالقراءة ف اضعفيكون . التلميذ

 .مزمالئه

حصر ى درة علة والقيف القراء واالنتباهطالعة ، مثل : الذكاء املعلى  الرتكيزعدم  .2

 مادة القراءة اليت جتري قراءهتا. يف الذهن

للمطالعة عالقة شديدة باحملصول اللغوي لألطفال، وقلة هذا . واخلرباتعوامل اللغة  .3

احملصول لدي الطفل تؤخر قدرته على القراءة، كما أن التالميذ يتفاوتون يف خرباهتم 

تالف بيئاهتم وظروفهم االجتماعية، واملقروء دائما يفسر يف ضوء اخلربات خبا

السابقة؛ وهلذا كان التالميذ الذين يقل نصيبهم من هذه اخلربات أضعف من غريهم يف 

1املطالعة 5 . 

 ي:كما يل درسيرجع إىل املمن العوامل يف ضعف القدرة على القراءة العربية الذي و

التالميذ،  ث نشاطيبع ون يف دروس املطالعة خبلق اجلو الذيأن بعض املدرسني ال يهتمّ .1

 ملية التعليمعشرتاك يف ا هذه احلالة إىل عدم دافعيتهم تؤدّيويثري رغبتهم يف القراءة. 

 .أن تعليم املطالعة غري مفيدة هلم إىل والتعلم وينظرون

                                                           
 .351(, 1968عبد العليم إبراهيم, الموّجه الفنّي لمدّرسي اللّغة العربيّة ) القاهرة : دار المعارف,  15
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عليم تكون ي ى العدم تنوع أساليب تعليم املطالعة اليت استخدمها احملاضرون. حت .2

 املطالعة إال باستخدام أسلوب التعليم الواحد.

 إىل احملتاجةى األخر للغةال جيرب بعض احملاضرين لتعليق تعليم املطالعة بأنشطة تعليم ا .3

 فهم املقروء.

العربية من جهة الكتب املدرسية كون كتب  الّلغة قراءةومن العوامل يف ضعف القدرة على 

حتى يصعب  اخنفاض جودة الطباعةا سواء كان موضوعها غري جذاب أو العة غري جذابة لقراءهتاملط

1لقراءهتا عليهم 6 . 

وعرب عبد العزيز جميد أن عوامل ضعف املطالعة بسبب العوامل اجلسمية والذكاء والعوامل 

1االجتماعية والعوامل النفسية وطرائق التدريس 7 . 

شعبة  يفلعربية عة اطالة على مكان ضعف قدرة الطلبمن نتائج املالحظة األوىل للباحثة، 

 : لتاليةوامل ابسبب الع جامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة يف  تعليم الّلغة العربيّة

بب أهنم مل هذا بسولعة. إىل تعليم املطاال يزال اخنفاض الدافعية وامليول لدي الطلبة  .1

 يفهموا أمهية تعليم املطالعة جيدا.

                                                           
 . 136ّرسي اللّغة العربيّة, عبد العليم إبراهيم, الموّجه الفنّي لمد  16
عبد العزيز, عبد المجيد, اللّغة العربيّة أصولها النّفسيّة و طرق تدريسها, الجزء األّول ) القاهرة : دار المعارف,  17

 .203-202الطبع الثّالث,  (, 1961
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يه فيؤثر  طالعةوهذا بسبب أن تعليم امل. بة صعأن تعليم املطالعاعتبار الطلبة  .2

يعاب زوم استولف االستيعاب على العلوم اللغوية األخرى، مثل : علم النحو والصر

عند بقني، ن السامريسوى األاملفردات العربية الوافرة لفهم املقروء وأغراض املؤلف. 

 القراءة، يتطلب الشخص ملعرفة ثقافة لغة املقروء.

إنه يؤثر يف غري حتقيق أهداف تعليم املطالعة ألنه تصميم أول من عملية . املنهج ضعف .3

م اليت تضمن مجيع أنشطة التعليم بدء من أهداف التعليم واملادة الدراسية التعليم والتعلّ

 شعبة تعليم اللّغة العربيّةاملنهج لتعليم املطالعة يف  ويبدو أن. التقويموطريقة التعليم و

ليل احلاجة سواء كان من جهة الطلبة أو من جهة صاحب بدون اعتبار حت جمرب

أن حيصل على النتائج التعليمية املرضية ألنه غري  املنهجوال ميكن ذلك املصلحة. 

وبالنظر على الكفاءة املثالية.  حيصلوابهاجات الطلبة ويف النهاية ال ميكن أن حلمطابق 

غري مرتبة جيدا يعين ليس فيها  كانت أهداف تعليم املطالعةقد ، فأهداف التعليم إىل

اختالف بني أهداف تعليم املطالعة للمستوى األول وللمستوى الثاني وللمستوى الثالث 

ونظرا من جانب مادة تعليم املطالعة، فكانت حتتوي على القصص أو تفصيليا. 

طريقة التعليم، املوضوعات اإلسالمية ومل يدخل على حاجات الطلبة. ومن جانب 

طريقة احملاضرة يف كتستخدم طريقة التعليم التقليدية طريقة تعليم املطالعة  كانتقد ف



14 

 

 

 

م مل يصمّتعليم املطالعة  تقويم، فكان التقويمشكل شرح مضمون القراءة. ومن جانب 

 جيدا مع اإلشارة إىل تصنيف بلوم.

ة فقط. ملاداتقديم لطالعة يركز على تعليم املموقف احملاضر على تعليم املطالعة ال يزال  .4

م ومل يدخل فة وفه معرتعليم املطالعة يقع يف مستوى التفكري املنخفض يعين تقويموكان 

 (.تقويممستوى التفكري املرتفع )حتليل وتركيب و يف

  املكتبة أويفملعدة اربية املراجع واملقاالت الع يةالداعمة، مثل : حمدودعدم التسهيالت  .5

 يمية العربية.املعمل اللغوي وكذلك قلة املصادر التعل

شعبة تعليم فهناك حماوالت قامت هبا جهة مشكلة ضعف قدرة الطلبة على القراءة،  اموو يف 

تشجيع لاعتبارها حماولة بأداء املسابقات العربية منها  جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة  اللّغة العربيّة

رهتم على استخدام اللغة العربية الذي ضعف قدل ؛مل تكن هذه احملاولة تعطي تأثريا فعاليا والطلبة. 

يعرف من ضعف وجود احلماس وقلة اشرتاكهم يف املسابقات اللغوية خاصة يف مسابقة قراءة الكتب 

1العربية 8 . 

 شعبة تعليم الّلغة العربيّةيف  ةومن احملاوالت ملعاجلة ضعف قدرة الطلبة على القراءة املركب

تعليم يف  املنهج يفوتغيري  وحتسني تقويمقد قامت اجلامعة بف جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة 

ميكن املنهج  مشكالت واحلاجات وللطابق املهو املنهج املنهج يف تعليم املطالعة  واملراد بتحسنياملطالعة. 
                                                           

 المقابلة برئيس شعبة تعليم اللّغة العربّية السيد فارطاموان هاراهاب, المجستير. 18
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مؤهال  طالبالهذا املنهج أن جيعل  منقراءة العربية ويرجى قيق القدرة على على حتحيمل الطلبة أن 

ويعرف اعرتاف اجملتمع من مدى اشرتاك اخلرجيني من ارات العربية اليت يعرتف هبا اجملتمع. ميلك امله

 هاراهتم.ملعامل العمل مناسبا يف  شعبة تعليم اللّغة العربيّة

ت احلاجا على الذي يعتمدتصميم املنهج يف تعليم املطالعة  هناك حاجة شديدة إىلو

ر ة. فيكون حضوت الطلباجاحل مل يكن مناسبااملطالعة الذي  اعتبارها حماولة حتسني املنهج يف تعليمب

ا وهنلدراسية ومضماملواد اقديم لمدرس يف تل إرشاد عملية التعليم والتعلم كاملنهج ضروريا ألنه مرجع يف

 ها الدارسون يف مستوى معني.اليت يلزم أن يستوعب

لرتبية. وكذلك يشمل استوى يف مج التعليم مايعين برنميكن أن يشمل املنهج جماال واسعا  و

 املنهجإن سواء كان يف اجملال الواسع أو اجملال الضيق، . ج التعليم يف درس معنيمابرنجماال ضيقا يعين 

1مع تسهيالهتا الداعمة املنهجعناصر من يشكل تصميما يصور أمناط املنظمة  9 إن ف. إضافة إىل ذلك، 

 ليم والتعلم حتى ميكن أن حيقق أهدافها.ميكن أن يكون توجيها يف أداء عملية التع املنهج

التصميم هو خطة أو منط أو منوذج. وعملية التصميم هي خطة أوىل من شيء يتم خلقه. 

عتماد على الرؤية والرسالة واألهداف لدي البا املنهجختطيط أو تنظيم منوذج  املنهجفيكون تصميم 

يدا وناضجا حتى تكون أهدافه املقررة يتم ختطيطه ج املنهجمؤسسة تربوية. يلزم أن يكون تصميم 

هو حتقيق التوازن بني  املنهجكما قال ميك ثريلفال الذي ذكر أن : أهداف تصميم حمققة جيدا. 
                                                           

19 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, cet. IV 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2001 ),102 
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احتياجات األطفال وأولئك املوظفني الذين لديهم إجراءات وسياسات أنظمة ضرورية فيما يتعلق 

ر ولكنك ستحتاج أيضًا إىل البحث عن بالتخطيط. لقد أشرت إىل احلاجة إىل التخطيط بدقة وحذ

2 مكان للشفافية والعفوية واخليال. 0 . 

يعين  نهجاملنظيم تهداف يلزم أن يرجع إىل أ املنهجمن القول السابق، يستخلص أن يف تصميم 

ت السياساراءات وجاإله ه مبا فياملشرتكني فيواحتياجات املوظفني احتياجات املتعلمني يتوازن بني تنظيم 

ا ضيأتطلب يولكن  حلذر ،إضافة إىل ذلك، على الرغم من أن التخطيط يتطلب الدقة واة فيه. الوارد

 واخليال. والتلقائيةا للمرونة مكان

2املنهجيهتم بنمط تنظيم عناصر أو مكونات  املنهجن تصميم إ : قال نانا سوكمديناتا 1 وميكن  .

ويتعلق البُعد األفقي بتنظيم  ,رأسي وبعد يأفق بعد :من بعدين ومها املنهجأن تكون رؤية إعداد تصميم 

لذلك، ويتعلق البعد الرأسي بإعداد تسلسل املواد باعتماد على مستوى الصعوبة.   ,املنهجنطاق حمتوى 

الرتبية هو تنظيم األهداف واحملتوى وعملية التعلم اليت سيتبعها املتعلمون يف مراحل  املنهجإن تصميم ف

سيتم رسم عناصره والعالقة بني العنصر والعناصر األخرى ومبادئ التنظيم  جاملنهويف تصميم  ,ختلفةامل

2واألشياء املطلوبة يف تنفيذه 2  . 

                                                           
20 Nur Aedi dan Nurrohmatul Amaliyah, Manajemen Kurikulum Sekolah (Yogyakarta : Gosyen 

Publishing, 2016), 10. 
21 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek ( Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya, 2015), cet, ke 18, 113. 
22 Anur Aedi dan Nurrohmatul Amaliyah, Manajemen Kurikulum Sekolah, 11. 
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ملتغرية ا علمنياملت اتاحتياجأن اجلديد باستمرار بسبب  املنهججيب أن يتم إعداد تصميم و 

 يف وجه لمنيقدميها للمتعجيب ت ليتا سيةالدراواد امل تؤثر يفالتعليم والتطور السريع للعلوم والتكنولوجيا إىل 

ية أو االقتصاد سياسيةية أو التغيريات اجملتمع سواء كانت من جوانبهم االجتماعكذلك إن . ومتنوعكثري 

 .ملنهجاالب تغيريات يف مط ي تؤثرالعاملأو  املستوى احملليطاقة البيئة الطبيعية الداعمة سواء كانت يف و

ساسية. بية األجات الرتحتياالاملتغرية مناسبة  املنهجائص وجتديد خص تقويميلزم أن يتم و 

العلوم ير اجملتمع وق بتطو تتعلمع استمرارية كل االحتماالت اجلارية اليت أمر مهمّ  املنهجويكون جتديد 

 ستقبل. املوالفنون يف املستوى احمللي والوطين والعاملي يف ةاملعرفية والتكنولوجي

وميكن أن تكون الذي يتم تصميمه.  املنهجاهتمام باحتياجات  نهجاملينبغي أن يكون يف تنظيم 

وكل ذلك جيب االهتمام به ومجيع اجملتمعات. واملتعلمون  املنهجهذه االحتياجتات يشعر هبا منظمو 

2واعتباره بعناية ألنه ميكن أن يكون اقرتاحات مفيدة 3 ويؤثر يف جناح مهم جدا  املنهجويعترب أن دور . 

ثابتا، بل جيب أن يكون ديناميكيا  املنهجيلزم أن ال يكون ة التعليم والتعلم. لذلك، وعمليالرتبية 

 .ومتقدما

إنّ أحد املبادئ املهمة يف تدريس اللغة هو أنّ ألغراض اليت حيتاج فيها املتعلّم إىل اللغة و ليس 

تحليل حاجات املتعلّم بدال بناء العربية العامة. فتعليم العربية ألغراض اخلاصة يبدأ باملقرّر الذي يعكس 

                                                           
23 Henry Guntur Tarigan, Dasar-dasar Kurikulum Bahasa (Bandung : Angkasa, 2006), cet. Ke-

10,  29. 
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و ما يدرسونه ينبغي  ,من تطوير تدور حول حتليل اللغة. فالطالب باختالفهم لديهم حاجات لغوية خمتلفة

2أن يكون مقصورا على ما حيتاجون إليه. 4  

وب جبامعة جور ةالعربيّ لّلغةاشعبة تعليم يف تعليم املطالعة يف  املنهجحتى اآلن، مل يكن تنظيم 

 جملتمع ومكانلبات اومتط ةبالطلمعتمدا على حتليل احلاجة من حيث احتياجات  ة احلكوميّة اإلسالميّ

متعة امل يةمتعلال اربلتجااحلاجة وتنظيم  املناسبة إىلالعمل وصياغة أهداف حمددة وتنظيم املواد 

 .تنوعامل التقويمو

ي االستماع عربية وهالة يف اللغة العربية، هناك أربعة مهارات جيب أن حيققها متعلمو اللغ

ال ربية يف اجملغة العتخدام اللباس تعلقت مهارتان والكالماالستماع ويكون  .الكتابة والقراءةوالكالم و

 .الكتابيل اجملا لعربية يفتتعلق باستخدام اللغة ا مهارتانالقراءة والكتابة تكون بينما والشفهي 

ال هتدف  شعبة تعليم اللّغة العربيّة سيما يف ال إن دراسة اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية

 يف قراءةالمبهارة  مستحقني أن يكونواطلب يت، ولكن فقطقادرين على التواصل شفهيًا ة الطلب أن يكونإىل 

جريالد دايف  قالكما  ها.ليستوعبواللغة العربية مهمة يف قراءة الوقد أصبحت مهارة  .أيضًا اللغة العربية

مشاكل موجودة يف واألسئلة على جابة اإللقراءة قوة كأداة لتحقيق األهداف ولالقوة.  ن القراءة هيإ: 

2ة أنفسهمبالطل 5 . 

                                                           
جاك ريتشاردز, تطوير مناهج تعليم اللغة ) ترجمة : ناصر بن عبد هللا بن غالي و صالح بن ناصر الشورخ(    24

www.pdffactory.com ,59. 
25 Gerald G. Duffy, Explaining Reading, A Resource for Teaching Concepts, skills and 

strategies ( New York : the Gullford Press, 2009), 5. 

http://www.pdffactory.com/
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عليم الّلغة تشعبة  يف طلبةلدي الالعربية  يف اللغة القراءة اب مهارةاستعلى أمهية ع اعتمادا

  نهجمتصميم عن  بحثال ءاأد كونأن يمن املهم  ،بينجكولو جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة  العربيّة

 العة.املطم ييف تعل ةبالطلاحتياجات  حيقّقاحلاجة الذي ميكن أن حتليل على  املعتمداملطالعة 

 الفصل الثاني : حتقيق البحث

م تصميكون يكيف  " هوفيكون حتقيق البحث ،  السابقةالبحث  تكالمشاعتمادا على 

 ب اإلسالميّةعة جوروجبام ةشعبة تعليم اللّغة العربيّحتليل احلاجة يف املعتمد على  منهج املطالعة

 تية :اآللة سئاأل ن منهيمكن أن تكواعتمادا على حتقيق البحث السابق، ف ؟".بينجكولو احلكوميّة 

ب جبامعة جورو لعربيّةاللّغة شعبة تعليم ايف نهج املطالعة القائمة كيف تكون احلالة املوضوعية مل .1

 ؟اإلسالميّة احلكوميّة 

 جبامعة ربيّةغة العيم اللّ شعبة تعلاملعتمد على حتليل احلاجة يف  منهج املطالعةكيف يكون تصميم  .2

 ؟جوروب اإلسالميّة احلكوميّة 

غة عليم اللّتشعبة  املعتمد على حتليل احلاجة يف منهج املطالعةكيف يكون تصميم أهداف  .أ

 ؟جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة  العربيّة

عبة تعليم شجة يف ليل احلااملعتمد على حت املطالعة  نهج صميم املواد الدراسية مليف يكون تك .ب

 ؟جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة  اللّغة العربيّة
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عبة تعليم شجة يف ليل احلاحتاملعتمد على  املطالعة  ملنهج ف يكون تصميم الطرائق التعليمية كي .ج

 ؟ة احلكوميّة جبامعة جوروب اإلسالميّ اللّغة العربيّة

 غة العربيّةعليم اللّشعبة ت املعتمد على حتليل احلاجة يف منهج املطالعة تقويمكيف يكون تصميم  .د

 ؟جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة 

 تنظيمه؟ الذي متّ منهج املطالعة يطبّقكيف  .3

 ؟ا حلوهلماو املعتمد على حتليل احلاجة  منهج املطالعةاملشكالت املوجودة يف  ما .4

 نظيمه؟ت لذي متّ املعتمد على حتليل احلاجة ا املطالعة   منهجيف  املزايا والعيوب ما .5

 أغراض البحثالفصل الثالث : 

 : تييأما حتقيق البحث واملشكالت السابقة فتكون أغراض البحث كاعتمادا على 

ة روب اإلسالميّامعة جوجب يّةشعبة تعليم اللّغة العرباحلالة املوضوعية ملنهج املطالعة يف  حتليل .1

 .احلكوميّة 

 .ميّة ة احلكوإلسالميّجبامعة جوروب ا شعبة تعليم الّلغة العربيّةيف  منهج املطالعةتصميم  .2

 تنظيمه. الذي متّاملطالعة   منهجتطبيق لنتائج ال حتليل .3

 تنظيمه. الذي متّ  منهج املطالعةاملشكالت وحلوهلا املوجودة يف  كشف .4

جبامعة جوروب اإلسالميّة  شعبة تعليم الّلغة العربيّةيف  نهج املطالعةممعرفة املزايا والعيوب يف  .5

 .احلكوميّة 
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 الفصل الرابع : فوائد البحث

 الفوائد النظرية .1

املطالعة  هجمننظيم تعلق بتر أفكار احملاضرين ال سيما اليت تطوّيأن هذا البحث  مننظريا، يرجى 

 رس.كنظام أو املهنج كد  كمادة أو املهنج يف اجلامعات سواء كان املهنج 

 الفوائد العملية .2

ليا، . عماملنهجم ر وتنظيتطوي هناك فوائد عملية ال سيما ملن يشرتك يفإضافة إىل الفوائد النظرية، 

رجع يف تطوير املنهج م( 1اقرتاحات منها : ) ويعطي مساعدات إجرائية أن هذا البحث  منيرجى 

من العلوم  مزيدو ( 3محاضرين ؛ )للتطوير املنهج ل( 2؛ )احلكومية اإلسالمية جوروب  امعةجل

 .للباحثتطوير وتنظيم و تطبيق البحوث ( 4؛ ) بللطال املعرفية

 االيطار الفكريالفصل اخلامس : 

 املنهجتصميم  .1

أول خطوات من موضوع وعملية التصميم هي ومنوذج وأسلوب. خطة التصميم هو   

الذي يطابق رؤية ورسالة  املنهجمنوذج تنظيم أو ختطيط  املنهجفيكون تصميم سيتم خلقه. 

2وأهداف املؤسسة الرتبوية 6 أنشطة عملية التعليم  إجراءقبل أول خطوات  املنهجيكون تصميم ف. 

 ختطيط ناضج لتحقق أهداف املؤسسة الرتبوية املقررة حتقيقا فعاال.فيه يكون يلزم أن والتعلم حتى 

                                                           
26 Nur Aedi dan Nurrohmatul Amaliyah, manajemen Kurikulum Sekolah, 10. 
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وميكن . املنهجيتعلق بأسلوب تنظيم عناصر  جاملنهتصميم إن  :قال نانا سوكماديناتا  

جمال يتعلق البعد األفقي بتنظيم . رأسيبعد و من بعدين ومها بعد أفقي املنهجالنظر إىل تنظيم 

د الرأسي بععلم. ويتعلق الم والتيعملية التعلب مندجماهذا اجملال  تنظيم فيكون. املنهج حمتويات

فيبتدأ تنظيمها من السهل إىل املركب أو توى صعوبتها. بتسلسل املواد الدراسية باعتماد على مس

2من األساس إىل املتقدم 7 تنظيم أهداف وحمتويات وعملية التعليم والتعلم  املنهجإن تصميم إذن، . 

 تطور الرتبية.مستوى كل اليت يشرتك فيها املتعلمون يف 

2ة : فلسفي ونظري وعمليبثالثة أفكار رئيس املنهجيتعلق    8  فكار تتعلّقو هذه األ. 

 يف التخطيط لتسهيل تطوير إمكانيات املتعلمني لتحقيق أهداف التعليم. املنهجبتنظيم عناصر 

عامة أي األهداف الوطنية أو املؤسسية الاألهداف التعليمية  يوجد، املنهجيف تصميم   

هداف ألاأو  اخلاصةهداف إىل األ تفرّعتثم  املنهجأو أهداف  اخلاصةهداف األ إىل تفرّعثم ت

األهداف العامة املوجودة يف األهداف التعليمية توضح قيم واحتياجات وتوقعات  و تعليمية.ال

أهداف إىل  تفريع.فيلزم أن يكون فيها عامة وجمردة نسبيًا األهداف صياغةال تزال هذه و اجملتمع.

2تصف سلوكًا أو مهارات خاصة للمتعلمني وجمردة خاصة 9 . 

                                                           
27 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, 113. 
28 Mohammad Ansyar, Kurikulum, Hakikat, Fondasi, Desain, dan Pengembangan (Jakarta: 

Prenada Media, 2015), cet. Ke-1, 262. 
29 Nur Aedi dan Nurrohmatul Amaliyah, manajemen Kurikulum Sekolah, 11. 
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 وهناك هااعتبار كثرية يلزمألن هناك أشياء  ؛مرًا سهالً وبسيطًاأ هجاال يعد تطوير املن  

: ما الذي سيتم حتقيقه؟ ما هو النوع من اإلنسان املتوقع أن يتم ها. فمنها عتبارال مقدمةأسئلة 

يف الوقت احلايل أم يف املستقبل؟ ما هي احتياجات  املتعلمنيتشكيله؟ هل سيتم حتديد أولويات 

فتتعلق كل هذه األسئلة باملبادئ اليت تؤسس على كل . من أسئلة أخرى ه ذلكوما أشب؟ املتعلمني

3، يعيناملنهج 0  : 

 .املبدأ الفلسفي املتعلق باألهداف التعليمية وفقا لفلسفة الدولة (أ

)تنمية  لماملتعفس نعلم ة أي الدراسيناهج امليف  املتعلمنيعوامل عن عترب ياملبدأ النفسي الذي  (ب

 .(املتعلمنيعملية تعلم  تكونلتعلم )كيف ( وعلم نفس ااملتعلم

ن يف ال اإلنساعمأو ،بشرية وتطوره وتغيرياته والثقافة ال حالة اجملتمع هواملبدأ االجتماعي  (ج

 ذلك. وغريشكل املعرفة 

 .املبدأ التنظيمي الذي يعترب شكل وتنظيم املواد الدراسية املقدمة (د

 املعتمد على حتليل احلاجة املنهج .2

 املنهجوعند أوليفا،  أحد العوامل املهمة يف تطوير املناهج الدراسية. هو ةحتليل احلاج  

جمية اليت جيب أن يعاجلها خمططو ااملعتمد على حتليل احلاجة هو عملية حتديد االحتياجات الرب

 .وحتديد احتياجات املتعلمني واجملتمع يف املناهج الدراسية تقويمستخدم حتليل احلاجة لوي. املنهج

                                                           
30 Nasution, Asas-asas Kurikulum, 10-11. 
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 املتوقع املتعلمنيا لتحديد عدم املطابقة بني أداء أيضستخدم حتليل احلاجة يفة إىل ذلك، باإلضا

3أدائهم احلقيقيةو 1 . 

أن هناك أربعة مبادئ تقضي حتليل احلاجة، وهي مبدأ التناقض ومبدأ بعرب ستوفليبني   

 الدميقراطية ومبدأ التحليل ومبدأ التشخيص.

اليت تعترب أهنا شيء خمتلف أو أن هناك اختالفا مبدأ التناقض هو أحد االحتياجات   

بني أداء املتعلمني املتوقع وما يفعلونه. وهذا يؤدي إىل احلصول على معلومات مفصلة عن مطلوبات 

لتغيري أدائهم. وإن مبدأ الدميقراطية هو تغيري تقوم به غالبية اجملموعات مبا فيه الطلبة أنفسهم 

لحصول على معلومات عن لم هذا املبدأ بتحليل االحتياجات . ويهتقسمواحملاضرون ومديرو ال

 اطبيعي املتعلمونيتعلم أن التعلم الذي تقوم به يف الغالب اجملموعات املختارة. ومبدأ التحليل هو 

فرتض مبدأ التشخيص أن احلاجة هي شيء واالتعلم. عملية التعليم و من عرفوه لى ما ع باعتماد

3هقنطالايثبت خطورته عند  2 . 

 يف تنظيم منهج اللغة، يهدف حتليل احلاجة إىل :  

توافر األسلوب للحصول على نطاق أوسع من املدخالت حملتوى وتصميم  .أ

وتطبيق برامج اللغة من خالل اشرتاك األشخاص مثل املتعلمني واملعلمني 

 واإلداريني واملوظفني يف عملية التخطيط.

                                                           
31 Nur Aedi dan Nurrohmatul Amaliyah, manajemen Kurikulum Sekolah, 167. 
32 Nur Aedi dan Nurrohmatul Amaliyah, manajemen Kurikulum Sekolah, 169-170. 
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توى داف واحملاأله ه إىل تطويروجتوالعامة اليت  اخلاصةحتديد احتياجات اللغة  .ب

 .لربنامج اللغة

املستمر واجلاري للربامج  التقويمتوافر البيانات املستخدمة كأساس املراجعة و .ج

3احلالية 3 . 

 تعليم املطالعة .3

مل اللغة املنطوقة نطوقة والرموز املكتوبة اليت تشالقراءة هي نشاط يربط بني اللغة امل  

3بز املكتووالرم واللفظصر القراءة من املعنى اعن تكونفتعلى املعاني واأللفاظ.  4  القراءة، لغويا. 

 -)طالع  مطالعة. املصطلح اآلخر الذي يشري إىل معنى القراءة هو تالوة أيقراءة(  -يقرأ  -)قرأ 

النوع اجلهري  القراءةهو أن هما تالوة يكلعين ت اليت واملطالعة القراءةمطالعة(. والفرق بني  -يطالع 

نوع ال املطالعة منيف حني أن  .والقراءة بالكالم اللساني والتحريكالصوت لزوم النطق ب هاألن في

وهبذه الطريقة ميكن أن يفهم  البصر.على  هايعتمد نشاطوالنظر. بطلع ب يقامألنه  الصامت

3املقروء 5 3ياتبادلواملطالعة  القراءة كلميتستخدم تلكن و.  6 . 

                                                           
33 Henry Guntur Tarigan, Dasar-dasar Kurikulum Bahasa ( Bandung : Angkasa, 2006), cet. Kr-

10, 72. 
 .57عبد العليم إبراهيم, الموّجه الفنّي لمدّرسي اللّغة العربيّة,  34

35 Fatima el-Zahraa, Qira’ah (membaca), di download dari www. Academia. edu pada 20 juni 

2016. 
 .71 ّية ) القاهرة : علل الكذ (فخر الّدين أمير, طرق التّدريس الخاّصة باللّغة العربيّة و التّربيّة اإلسالم  36
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إن القراءة  :أساسيات تعليم العربية لغري العرب"قال حممود كامل الناقة يف كتابه "  

حقيقيا تشتمل على جانبني مها جوانب املهارات اليت تشمل االستجابة النفسية للرموز املكتوبة يف 

شكل معرفة الكلمات املكتوبة وكيفية نطقها واجلوانب املعرفية اليت تشمل القدرة على فهم املعنى 

3ادة شرحها ودجمها مع املعرفة اليت ميتلكها القارئ السابقإىل فكرة املؤلف والقدرة على إع 7 . 

والتعرف  ,املكتوبة إىل األصواتتغيري الرموز  :تتضمن كفاءة القراءة أساسا جانبني مها  

 ها الرموز املكتوبة واألصوات.إلي على معاني األحوال اليت ترمز

 القراءة وهي :شرح صالح عبد اجمليد وجود بعض االختالفات يف القدرة على   

 القدرة على فهم املعنى املكتوب بسرعة    .أ

 القدرة على التوازن بني القراءة وأغراضها بسرعة .ب

 القدرة على استخدام أساليب القراءة األساسية    .ج

اليت  ةلرئيساألهداف او مواصلته باآلخر وتلخيص األفكار  و القدرة على ذكر املقروء    .د

 يريدها املؤلف.

لتمييز بني مادة اللغة اليت حتتاج إىل قراءهتا وحتليلها بعناية وعدم االهتمام القدرة على ا    .ه

3بغري الضروري 8  

                                                           
(, 8197طوم الّدولي للغة العربّيةو محمود كامل الّناقة, أساسيّات تعليم العربيّة لغير العرب ) الخرطوم : معهد الخر  37

120. 
 .120, محمود كامل النّاقة, أساسيّات تعليم العربيّة لغير العرب  38
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املقروء القدرة على فهم  تشتمل علىبعض الكفاءات اليت وأصدقائه ذكر فتحي علي يونس و  

 :كما يلي 

 القدرة على إعطاء معنى للرموز )احلروف( .أ

حمتويات ع مجيحتى وقرات مثل العبارات واجلمل والفالقدرة على فهم جمموعة كبرية من احلروف  .ب

 القراءة

 ةاألفكار الرئيسبعض  القدرة على قراءة .ج

 واختيار املعنى املناسب هاالقدرة على فهم الكلمات من سياق .د

 القدرة على احلصول على معنى الكلمات .ه

 اوفهمه ةاألفكار الرئيسالقدرة على حتديد  .و

 امنهجي املؤلف أغراضالقدرة على فهم  .ز

 القدرة على استخالص النتائج .ح

 القدرة على فهم األهداف املرجوة .ط

 املستخدمة اللغويةب يلاساأل ةعرفوم املقروءالقدرة على حتليل  .ي

 ةالرئيس القدرة على حفظ أفكار املؤلف  .ك

3القدرة على تطبيق الفكر وتفسريه .ل 9  
                                                           

39 Imam Makruf,  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, 25-26. 
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دة تصميم وإعا تقويم املطالعة املعتمد على حتليل احلاجة هو أنشطة هتدف إىل  منهجإن تنظيم   

ديات العصر على حت لة للرداملطالعة مهم جدا يف حماو ويكون جتديد منهج  ,مبنى املنهج حسب احلاجة

 واحتياجات املتعلمني ملواجهة متطلبات احلياة يف املستقبل.

ليت إن إتقان الطلبة لكفاءة القراءة باللغة العربية يوفر هلم إمكانية إثراء البصرية واملعارف ا  

 .طلوباهتم مباحتياج والقاضييف تعليم املطالعة الشامل  املنهجميتلكوهنا. وهلذا اهلدف، فإن 

 تقويمل الذي يستخدم احلاجة حتليلحيتاج إىل  املنهجعند تصميم  هأنّج يستنت، من البيان السابق  

ليل حتاملعتمد على ج هملنا صميمتعملية  إن و ,ني واجملتمع يف املناهج الدراسيةوحتديد احتياجات املتعلم

أهداف  ائق منواحلق لتوقعاتبشكل مناسب وقادر على تقليل الفجوة بني ا ماملصمّهج جتعل املناحلاجة 

 كما يلي : يف الرسم البيانيفيكون ختطيطه ، أساس التفكري السابق اعتمادا على م.يالتعل
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 عملية التصميم 

    املنتجات     

 

 

 

 1.1 الرّسم البياني

 أساس التفكري يف هذا البحث

 : الدراسات السابقة دسالفصل السا

تصميم أو تطوير مناهج اللغة العربية منها  معية حبثت يفيوجد مقاالت علمية و رسائل جا  

سونان احلكومية امعة اإلسالمية اجليف اللغة العربية العامة يف ادة لمل املنهجحتت عنوان "تطوير  رسالة 

 منهج املطالعة

املعتمد على حتليل احلاجة   

 

املقروء ات كفاءة فهم متطلب حتليل احلاجات

()املطالعة  

 تصميم املنهج

 ,املواد الدراسية ,) األهداف

 (التقويم ,طرائق التدريس

 شعبة تعليم اللغة العربية الطلبة اجملتمع )املدارس( 

منهج املطالعة تقويم   
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بعض النتائج الرئيسية  توجد ،. من نتائج حبثهىمن تأليف عز الدين مصطف غونونج جاتي باندونج

سونان  احلكوميةامعة اإلسالمية اجلللمادة العامة يف اللغة العربية يف  ملنهجوضوعية امل احلالة( 1:  تشمل

من األهداف واملواد التعليمية واألساليب ووسائل اإلعالم ونظام  الذي يتكون باندونج غونونج جاتي

من يتكون  الذي املتطور املنهج( 2؛ بندونج احلكومية اجلامعة اإلسالمية ال يتوافق مع رؤية  التقويم

امعة اجلعلى حتقيق رؤية  يقدر التقويماألهداف واملواد التعليمية واألساليب ووسائل اإلعالم ونظام 

من  الذي تطورمنهج لجرب املنتج النهائي ل قدو . باندونجسونان غونونج جاتي احلكومية اإلسالمية 

 ومن( 3ق؛ يتحقسع واختبار الاألو واالختبار احملدود واالختبارواختبار اخلرباء  FGDخالل جتارب 

حتليل الوثائق وحتليل االحتياجات املكتشفة من عناصر خمتلفة؛ على نتائج  عتمادواال املتطورهج ملنامزايا 

املعلومات وصياغة الكفاءات املتوقعة  للحصول على أوقات كثريةأنه يستغرق  ومن مقصوراته( 4

حيتوي على صورة شاملة للمادة اليت يتم  الدراسياملقرر لتتناسب مع احتياجات املستخدمني وإعداد 

4والتكليفات الكافية واملهاراتر افكواأل األوقاتتطلب يتطويرها  0 . 

بعنوان تطوير مواد علم النحو يف رسالة اليت ناقشت تطوير مناهج اللغة العربية  الدراساتومن   

ية وآداهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اللغة العرب قسموآداهبا )دراسة يف  شعبة تعليم الّلغة العربيّة

باندونج( كتبها ر. إيدي قمر الدين. من خالل هذا سونان غونونج جاتي احلكومية امعة اإلسالمية اجلب

                                                           
40 Izzuddin Musthafa, Pengembangan Kurikulum MKU bahasa Arab di UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung, Disertasi (Bandung : Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2011). 
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امعة اجلاللغة العربية وآداهبا يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ب قسمالبحث يعرف أن مواد علم النحو يف 

فقط. يف  قدميةلنحو الواردة يف الكتب الباندونج مواد علم اان غونونج جاتي سوناحلكومية اإلسالمية 

تعليمية غري واردة يف الكتب الكالسيكية فقط علم النحو اليت تطورت  يف شكل مواد  حني أن مواد

كتب املعاصرة المواد علم النحو التطبيقية املستكشفة من النصوص الواردة يف  على ولكنها حتتوي أيضا

اللغة العربية   قسمبتمارين متنوعة. هذا يشري إىل أن املواد التعليمية لعلم النحو اليت تطورت يف  ةكاملاملت

باندونج هي سونان غونونج جاتي احلكومية امعة اإلسالمية اجلوآداهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ب

4مادتني وميكن أن يتلقاها الطالب جيدا بنياندماج  1  

ثالثية العقول نبيل : عنوان حتت رسالة تطوير مناهج اللغة العربية  يفاليت حبثت  الرسائلومن   

علي كمنظرة ملناهج اللغة العربية يف أندونيسيا كتبها مهاجر املاجستري. من حتليله، اكتشف مهاجر عن 

عند نبيل علي  من املعروف أن اللغةوكيفية تفكري نبيل علي يف كيفية تعلم اللغة حتى تعلم اللغة العربية. 

هي نظام الصوت الذي حتول إىل املدلول )الرمز( الذي يعكس التفكري واملعرفة واستخدامها كأداة 

أداة و: وسيلة للتفكري  للغةأم ال. هناك أربع وظائف بني اجملتمعات سواء كان بعون التكنولوجيا تصال اال

بطبيعة احلال، وفقا لنبيل علي، كل املعرفة وذلك  ,اخلطاب لتنميةوسيلة و  ,الدماغوسيلة لنمو وإبداعية 

ثالثية نبيل علي  يسماهأو من حيث ما ثالثة ب جدلية اسبأولد من ت على األقليف العامل املعاصر اليوم، 

                                                           
41 R. Edi Komarudin, Pengembangan Materi Ilmu Nahwu pada Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab (Penelitian di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Gunung 

Djati Bandung), Disertasi (Bandung : Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2017). 
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أمهية فكرة نبيل علي يف تطوير وتكون  والعقل اآليل. والعقل اجلمعي اإلنساني: العقل  وهي العقول.

على سبيل املثال، من حيث هنج تعلم فمن خمتلف اجلوانب. تعرف نيسيا العربية يف إندو اللغة مناهج

طريقة ) : ميمن حيث أساليب التعلوهو النهج املشرتك بني األنظمة.  املناسب، فإن النهج ةالعربياللغة 

م اللغة العربية يتعلإن ف:  م اللغة العربيةيمن حيث تعلومسعية(.  -تكنوليجية  –مسعية عالية 

والتجارب  االرتباط:  همة. وهيالتعلم املخيلق مخسة أشكال املشرتك بني األنظمة نهج لا باستخدام

العربية االنتباه اللغة م يتعل طرقمستخدمي والتطبيق والتعاون والنقل. باإلضافة إىل ذلك، جيب على 

م املهارات يتعل كوني : ثانياتعلم اللغة العربية هو يف األساس تكوين العادة.  :أوال  منها : إىل عدة مبادئ

تقديم املواد اليت يتعلمها الطالب باللغة املستهدفة )العربية( عن  يكوناللغوية بشكل أكثر فاعلية عندما 

يصبح التشبيه أكثر أمهية يف تعلم اللغة  :طريق حتديد أولويات اللغة املنطوقة قبل اللغة املكتوبة. ثالًثا 

خرى من خالل السياق اللغوي األلغة المعاني الكلمات وعناصر تعلم : يكون العربية من التحليل. رابعا

األنظمة بني املشرتك نهج الالعربية من خالل املواد التعليمية والثقايف وليس يف شكل منفصل. يف حني أن 

ط فيديو وغريها. باإلضافة إىل ذلك، جيب أن ائشر ومسجالتة يمسألة صورو نصا:  ميكن أن يكون

العربية من خالل النهج املشرتك بني األنظمة إىل حتليل االحتياجات مع مراعاة  للغةا ميتستند مواد تعل

الطالب  ها يواجهاليت ةاالجتماعي واحلالةالتعلم و عملية التعليم م واألشخاص املشاركني يفيأهداف التعل
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بشكل  حبثهنتائج أن تساهم  قعوومن املتالتعلم. و عملية التعليم أو التكنولوجيا املستخدمة يف والوسائل

4يف إندونيسيا ةالعربي اللغة كبري يف حتسني منهج تعليم 2 . 

مهارات طالب الصف  تقويمكفاءة القراءة هي جملة بعنوان   حني أن اجمللة اليت كانت تناقشيف  

نتائج هذه  تقرتحا. غوهليز بلتنياخلامس االبتدائي يف مستويات التفكري العليا يف القراءة من تأليف 

 . ومنعلى النص التقويمأنشطة  يفنطق يف املناقشات يف تطوير ال صعوباتسة أن الطالب جيدون الدرا

توصيل العامل يف التالية صعوبة  اتالصعوب ومنه. تقوميكتابة سؤال حول النص الذي يتم  الصعوباتأصغر 

4حتديد الرسائل الواردة يف النصيف صعوبة ويف النص  باحلالةاحلقيقي  3 . 

ية اليت كانت تناقش حول تطوير مواد تعليم القراءة هي جملة بعنوان تطوير مواد ثانة الفإن اجملل  

تعليم القراءة يف تعليم اللغة العربية يف اجلامعات يف عصر العوملة من تأليف راتين بات. هـ. حبري. يف 

ر أمر مهم لتطبيقه أن ابتكار مواد التعليم لقراءة النصوص وفقا الحتياجات العص:كتاباهتا، خلصت راتين 

يف اجلامعات. إن تعليم قراءة النصوص العربية يف اجلامعات ليس جمرد طريقة براغماتية للحصول على 

أكرب قدر ممكن من مواد احملاضرات. إن جوهر تعليم قراءة النصوص العربية يف اجلامعات، باإلضافة إىل 

                                                           
42 Muhajir M. Ag., Sulasiyah Al-Uqul Nabil Ali; Sebagai Epistemologi Kurikulum Bahasa Arab 

di Indonesia , Disertasi UIN (Yogyakarta: Program Doktor UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
43 Gulhiz pilten, Evaluation of the Skills of 5th Grade Primary School Students High Order 

Thinking Levels in Reading, dipublikasikan pada Jurnal Procedia Social and Behavioral Sciences vol. 

2,  2010. 
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ب التفكري يف البنية العقلية وتطوير قدرة الطلبة تطوير مهارات إتقان اللغة الفرعية، يهدف إىل تطوير أسلو

4على التفكري 4 . 

خيتلف عن موضوع  تقوم به الباحثة، فإن البحث الذي البحوث املتجانسة السابقة علىاعتمادا   

يم لبحث على تصماكز هذا روي. لعلم النحو غة العربية وتطوير املوادالبحث السابق وهو تطوير مناهج الل

على  تمادباع لعةاملطا هجمنعلى حتليل احلاجة. يف هذا البحث سيتم تصميم املعتمد املطالعة منهج

ة وب اإلسالميّمعة جورجبا يّةشعبة تعليم اللّغة العربو ةبالطلحتليل احلاجة يف شكل حتليل احتياجات 

ليل اح ودا كإيضمهمّلبحث اتعليمية(. يصبح هذا ال اتؤسساملوجمتمع مستخدمي اخلرجيني ) احلكوميّة 

 .على حتليل احلاجة باعتمادد نظري على أن عملية تصميم وتطوير منهج جيّ

                                                           
44 Ratni Bt. H. Bahri, Pengembangan Materi Pembelajaran Membaca dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab di Perguruan Tinggi pada Era Globalisasi, dipublikasikan pada jurnal TADBIR jurnal 

manajemen Pendidikan Islam, vol. 3 no 1, 2015 


