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 2013لدراسي اإلسرتاتيجيات يف تعليم مهارة القراءة ابملنهج ا

 قنيفوّ  املت لقسم الطالب األذكياءلدى طالب الصّف العاشر 
(Peserta Didik Cerdas Istimewa) ة ابملدرسة الثانوية اإلسالمي

  احلكومية األوىل تولونج أجونج

 نورايين و أنيس زنيدة
  ندونيسياجاوا الشرقية إ االسالمية احلكومية "تولونج أجونج"جامعة 

 

منذ العام الدراسي  منهجا جديدا يطبَّق 2013هج الدراسي كان املن: ملخص
. فألجل فعليّة التعليم يف تطبيق هذا املنهج حمتاج إىل اإلسرتاتيجية 2013/2014

طبّقت املدرسة الثانوية لقد اخلاصة. يتضمن فيه تعليم مهارة القراءة للغة العربية. 
 2013منذ عام  2013اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج املنهج الدراسي 

نموذجية. فكان هذا البحث للوصف عن اإلسرتاتيجيات يف تعليم مهارة كاملدرسة ال
يف املدرسة الثانوية  املتفوَقني لدى الطالب األذكياء 2013القراءة ابملنهج الدراسي 

 اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج.
 .2013املنهج الدراسي ، مهارة القراءة، إلسرتاتيجيةا: كلمة أساسية

  مقدمة
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املوضوعة لتوجيه التعليم يف املدرسة، ويتم حتقيق هذه  ةاملنهج هو اخلط
يف الصف الدراسي، كما يعيشها املتعلمون جتريبيا، وحتصل هذه اخلربات  ةاخلط
ة تعليمية تؤثر بدورها فيما يتعلم. العالقة بني الرتبية واملنهج تبدو من أن ئيف بي

ا تتضمن معايري توجيه النشاطات الرتبية نشاط يهدف إىل نتائج عملية، وأهن
والعمليات، وأهنا ترتكز على املعلومات املأخوذة من مبادئ تنظمها، وهي اليت 
تعزز لدى الفرد اإلرادة، وهي بكل ذلك تعتمد على وسيلتها األساسية وهو 

 1املنهج الدراسي.
تاج املنهج لنجاح الرتبية و ترقيتها حىت تتطور و من مث وزارة احلكومة عن يد  ُيح

املنهج الدراسي اجلديد خريا من السابق. تتعرف  يرجى أن يكون الرتبية و الثقافة
هو  2013املنهج الدراسي  .2013 احلكومة املنهج اجلديد ابسم املنهج الدراسي

واملهارة  (soft skill) املنهج الذي يطور به لتنمية و موازنة بني قدرة املهارة الوجدنية
   2اليت تتكون من معريف و عاطفي و فعلي. (hard skill) احلركية

ومن . (Scientific Approach) مدخال علميا 2013يطبق املنهج الدراسي 
مادته ابملعيار املعقول املناسب  الطالب التعليم ابملدخل العلمي هي أن يفهم خصائص

ب ابملستوى التعليمي و هناك مشاركة التعليم ابملنفرج و املوضوعية و أن يدفع طال
تتكون من  2013إن إجراءات التعليم ابملنهج الدراسي  كي يفكروا حتليليا وانتقاداي.

 3. واالتصال والقياس  والتجربة وتقدمي السؤال أنشطة مثل املالحظة

                                                 
لنشر لدار الشروق  ، )عمان:وطرائق تدريسهااللغة العربية مناهجها حسني الدليمي، طه علي   1
 21 -19( ، ص. 2005والتوزيع، 

2 M. Fadlilah, Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran 

SD/MI, SMP/MTs, & SMA/MA, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 16  
3 E. Kosasih, Strategi Belajar dan Pembelajaran: Implementasi 

Kurikulum 2013, (Bandung: Yrama Widya, 2015), hal. 72-73 
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هذا املنهج جلميع املواّد ضمنا فيها تعليم اللغة العربية. اللغة العربية كلغة يطبق 
)فهم املسموع(، ومهارة الكالم   مهارة االستماعلى عتشمل  أربع مهارات هلا خريأ

 4)التعبري الشفهي(، ومهارة القراءة )فهم املقروء(، ومهارة الكتابة )التعبري التحريري(.
والقراءة من بني هذه املهارات أمهية خاصة. فهي اجملال األهم من بني جماالت النشاط 

  5.اللغوي
يف وصول أهداف التعليم هي  تسهيللوالت اليت قام هبا املدرس لحدى احملاإ

سرتاتيجيات هي النمط العام من األنشطة اليت جيب عملها اإلإسرتاتيجيات التعليم. 
تنظيم لك البد هدف. لذ ةاإلسرتاتيجي لكلأن املراد  .اهلدف اخلاص إىل صولحلل

جيات ي. دون اإلسرتاتأهداف التعليم تحقيقليف التعليم  ا جيداميجيات تنظياإلسرتات
  6.كن حتقيق اهلدفو الدقيقة فال مي ناسبةامل

طالب لدى  2013قراءة ابملنهج الدراسي يف تعليم مهارة الاإلسرتاتيجيات 
ثانوية اإلسالمية ابملدرسة ال املتفَوقني الصّف العاشر لقسم طالب األذكياء

  احلكومية األوىل تولونج أجونج

 (Organizational Strategy) اإلسرتاتيجية التنظيمية

ة يف تنظيم املادة الدراسية، خدمالطريقة املست اإلسرتاتيجية التنظيمية هي
إن مدرس اللغة العربية يف صّف 7.واألنشطة اليت تتعلق ابختيار املواد و تنظيمها

                                                 
نج: اجلامعة اإلسالمية )ماال ،اهلجوم جملة عربية عملية للثقافة اإلسالمية ،حممد هادي مسروري 4

 2( ص. 2006 ،ماالنج

 ،يس اللغة العربيةاجتهات حديثة يف تدر طه علي حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي، 5
 3(، ص. 2009)األردن: جدار للكتب العاملي ، 

6Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi kurikulum berbasis 

kompetensi, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 99 
7Wena, Strategi Pembelajaran…, hal. 5 
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يلقي املادة األساسية فحسب عند عملية التدريس.  املتفَوقني طالب األذكياء
بتخطيط املواّد اليت هلا العالقة مثل عالقة الوحدة  وال تكرار املادة فيها. وهو يقوم

بني املرحلة األوىل واملرحلة الثانية واملرحلة الثالثة. وجيعل األسئلة يف الكتاب املقرر 
( واجبا منزلّيا LKSأو كتاب وظيفة الطالب ) 2013ابملنهج الدراسي 

 كالتدريبات لتكثيف املادة.
 للمدرس أن يقوم بتعّرف مادة التعليم نقل من توجيه تطبيق املنهج، فال بدّ 

( قّوة الطالب، 1اليت تدفع إىل نيل الكفاءة األساسية اهتماماً ابلعناصر التالية: )
( مستوى منّو الطالب الذي ُيتوي على 3( اإلرتباط خبصائص الدائرة، )2)

( الفائدة 4النمّو اجلسمي و املعريف و الوجداين واإلجتماعي و الروحي، )
( اإلرتباط 7( الواقع و العمق و بسطة املادة، )6( هيكل العلم، )5، )للطالب

 8( توزيع وقت التعليم.8مبقتضيات الطالب و متطلبات البيئة، و )
تار مادة القراءة اختيارًا مناسباً، وأن تتدرج يف خيأن ولكّن املهّم للمدرس 

الطريقة اليت الصعوبة، ألن ذلك يؤثر يف سائر األدوات األخرى، فمهما كانت 
 9تؤدي هبا القراءة سليمة فإهنا ال جتد إذا كانت املادة املختارة للقراءة غري مناسبة.

وميكن اإلسرتاتيجية اليت جيعل املدرس األسئلة يف الكتاب املقرر ابملنهج 
( واجبا منزلّيا كالتدريبات LKSأو كتاب وظيفة الطالب ) 2013الدراسي 

حصة  ُيتوي على الذي sks 1ر عبء الدراسة لتكثيف املادة مناسبا ابعتبا

                                                 
8MAN Tulungagung 1, Pedoman Teknis (Domnis) Implementasi 

Kurikulum Madrasah Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, (Jakarta: Dirjen 

Pendis, 2013), hal. 15 
 172-171ص.  ،...اجتاهات حديثةدليمي و وائلي،  9
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واحدة ابملواجهة، و حصة واحدة ابلوظيفة الرتكيبية، وحصة واحدة ابلنشاط 
 املستقّل. وبذلك، تلك الوظيفة يتضمن يف الوظيفة الرتكيبية.

 (Delivery Strategy) ءقالإسرتاتيجية اإل

 10.التعليم والتعلمسرتاتيجية اإللقاء هي الطريقة املستعملة ألداء عملية إ
عمليتني ومها عملية التعليم املباشرة و عملية  2013يتطّور املنهج الدراسي و 

و  عملية التعليم املباشرة هي عملية تتطور معرفة الطالب11التعليم بغري املباشرة.
قدرة تفكريهم و مهارة حركيتهم من خالل تعامل مباشرًة مبصادر التعّلم اليت قد 

ية التعليم حيث حتتوي على أنشطة التعليم. وفيها قيام خّططت يف خطة عمل
 12الطالب أبنشطة املالحظة و تقدمي السؤال و التجربة والقياس واالتصال.

املدخل العلمّي  يف عملية التعليم ابستعمال 2013هج الدراسي نطبيق املي
وهو عملية التعليم اليت ختطَّط ابستهداف أن يبين الطالب انشطًا املفهوم و 

واملراد أبّن هذا املدخل يريد أن يعطي املفهوم لطالب أّن . احلكم و املبدئ
املعلومات مأخوذة من أّي مكان و يف أّي وقت ال يتعلق مبعلومات املدرس 

 13فحسب.
ظهر أّن مدرس اللغة العربية قد عّلم اللغة العربية  ،و من نتائج البحث

كانت عملية التعليم املباشرة و   خاصة يف تعليم القراءة وفقاً ملدخل علمّي سواء

                                                 
10Wena, Strategi Pembelajaran …, hal. 5 
11Depdikbud, Permendikbud RI Nomor 81 A Tentang Implementasi 

Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, (Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013), hal. 34-35 
12Ibid. 
13M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam 

Pembelajaran Abad 21: Kunci Sukses Implementasi Kurikulum 2013, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2014), hal. 34 
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أنشطة غري املباشرة. يف عملية التعليم املباشرة، هو يعّلم خبمس خطوات وهي 
. أما حتليلها تفصيلياً فيأيت املالحظة و تقدمي السؤال و التجربة والقياس واالتصال

 كما يلي:
 2016يناير  9خطوات التعليم يف املالحظة 

 البيان خطوات التعليم الرقم
 يفتح املدّرس الدرس إبلقاء السالم والدعاء (1 1

 يدعو املدرس الطالب أمجعني (2

 يعطي املدرس الدافعية لتعليم اللغة العربية (3

ة جديدة. يكّيف املدّرس الكتاب املقّرر اجلديد، ألن املرحل (4
 يله.ولطالب الذي مل ينال الكتاب فعليه أن يشرتك مع زم

 يقّسم املدرس ثالث فرٍق كبرية.  (5

، وللفرقة 5فحة مواّد القراءة لكل الفرقة. للفرقة األوىل ص يقّسم (6
حوايل )وكهذا.  7، و للفرقة الثالثة صفحة 6الثانية صفحة 

 مخس دقائق(

 املقدمة

 يقرأ املدرس نص القراءة كنموذج القراءة الصحيحة (7 2

 (يقرأ الطالب معاً بتوجيه املدرس )حوايل عشر دقائق (8
 املالحظة

تقدمي  الطالب عن القراءة غري املفهومةيسأل املدرس  (9 3
 السؤال

 اثرة(يرتجم الطالب معاً بتوجيه املدرس )يعطي املدرس اإل (10 4

يدي أو يبحث الطالب عن املفردات الصعبة يف القاموس التقل (11
عن  اإللكرتوين حتت إشراف املدرس، وحينئذ يبحث الطالب

 معىن املفردات مثل املنطقة و العاصمة.

 /التجربة
مجع 
 احلقائق

ويفهموا معىن   يشرتك الطالب مع زميلهم يف الفرقة ليرتمجوا النصّ  (12 5
 كّله

 القياس
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 ن وظيفتها.ميشري املدرس إىل كّل فرقة أن تلقي نتيجة الرتمجة  (13 6

ة مل تكتشف يقراء طالب متقدما، مث يرتجم معاً، إن كانت الفرق (14
قال وهو  معىن املفردات الصعبة فيسأل املدرس الفرقة األخرى

لرتغيب "من يعرف معىن تلك املفردة ؟ هّيا بسرعة" ويعطي ا
 على إجابة الطالب بزايدة النتيجة

 االتصال

 يصّحح املدرس  (15 7

 يعطي املدرس الدافعية و الفاصل بضحوك قليل (16

 ب، واللهجةيعطي املدرس العلوم اإلضافية عن الفهم، و الرتاكي (17

جهريًة،  الطالبيقوم املدرس ابإلختبار واحدا فواحدا بقراءة  (18
 ويصحح املدرس خطأ اإلعراب و الرتمجة

 خيتتم املدرس ابلدعاء معاً و إلقاء السالم (19

 اإلختتام

 

نظر إىل نوعها، وبينما تؤدي الباحثة التحليل عن إسرتاتيجيات اإللقاء ابل
يجية التاّمة فكانت اإلسرتاتيجية املستخدمة إسرتاتيجيتني. ومها اإلسرتات

(Mastery Learning وإسرتاتيجية النص املكسور )(Broken Square) . 
ند تعليم مهارة عفبذلك ظهر أن املدرس يستخدم إسرتاتيجية التعليم التاّمة 

 ألذكياءايف الصّف العاشر لقسم الطالب  2013القراءة ابملنهج الدراس 
القراءة ة الطالب يف . ويف تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يدّرب املدرس مهار املتفَوقني

 اجلهرية أكثر من القراءة الصامتة.
من . ألن املتفَوقني وهذه اإلسرتاتيجية مناسبة خبصائص الطالب األذكياء

 ( و مريلّ Reigeluthالعوامل املؤثرة يف تطبيقإسرتاتيجية التعليمعند رجيلوط )
(Merill ) خصائص الطالب مثل امللكة و الدافعية و أسلوب التعلم و خلفية
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َمن ميلك اإلمكانية املرتفعة ُيتاج إىل وقت أقّل ِمن َمن ميلك  14.الطالب
اإلمكانية املنخفضة يف نيل القدرة املعينة. وبذلك، إذا كان جودة التعليم و فرصة 

فليستطيع الطالب أن  وقت التعّلم تحصنعان سديداً مناسباً ابحتياج لكل الطالب
الطالب على اإلمكانية )املوهبة(، يقدروا املادة املدروسةاتمًة. إذًا يتعلق جناح 

 15فرصة وقت التعّلم، جودة التعليم و قدرة لفهم املادة.
 Brokenوأما القراءة الصامتة فيدّرب املدرس إبسرتاتيجية النّص املكسور )

Square)  وهو يستخدم 16.اإلسرتاتيجية اليت تقرن نص القراءة املتقطعةوهي
، و أييت التحليل 2016يناير  9يف  تلك اإلسرتاتيجية عندما تالحظ الباحثة

 مبقارنة بني النظرية عند املصطفى و تطبيق املدرس يف الفصل كما يلي:
 يعّد نص القراءة املتقطعة (1

درس ثالث يقسم الطالب إىل فرق صغرية، ويطبق املدرس حبيث يقّسم امل (2
 فرٍق كبرية

يثيقّسم مواّد حبيقسم نص القراءة املتقطعة إىل كل الفرقة، ويطبق املدرس  (3
، و 6نية صفحة ، وللفرقة الثا5القراءة لكل الفرقة. للفرقة األوىل صفحة 

 وكهذا. )حوايل مخس دقائق( 7للفرقة الثالثة صفحة 

،ويطبق املدرس أيمر املدرس مجيع الطالب ليقرأوا النص تبادال يف كل فرقة (4
الطالب معاً رأ حبيث يقرأ املدرس نص القراءة كنموذج القراءة الصحيحة، يق

 بتوجيه املدرس )حوايل عشر دقائق(

                                                 
14Ibid.,hal. 5 
15Ibid. 
16Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hal. 165 
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أيمر املدرس الطالب أن يفهموا النص املتقطعة،ويطبق املدرس حبيث يرتجم  (5
الطالب معًا بتوجيه املدرس )يعطي املدرس اإلاثرة(، يبحث الطالب عن 
املفردات الصعبة يف القاموس التقليدي أو اإللكرتوين حتت إشراف املدرس، 

لطالب عن معىن املفردات مثل املنطقة و العاصمة، يشرتك وحينئذ يبحث ا
 الطالب مع زميلهم يف الفرقة ليرتمجوا النّص ويفهموا معىن كّله

ملدرس حبيث يشري اأيمر املدرس كل الفرقة لتقدمي النتائج أما الفصل، ويطبق  (6
قراء طالب متقدما، املدرس إىل كّل فرقة أن تلقي نتيجة الرتمجة من وظيفتها.ي

  يرتجم معاً،مث

يطبق املدرس و يتيح الطالب فرصة للفرقة اآلخري لتعطي النقد أو السؤال،  (7
ل املدرس حبيث إن كانت الفرقة مل تكتشف معىن املفردات الصعبة فيسأ

بسرعة" ويعطي  الفرقة األخرى وهو قال "من يعرف معىن تلك املفردة ؟ هّيا
 الرتغيب على إجابة الطالب بزايدة النتيجة

ه اخلطوة يصحح املدرس التصحيح عن نتائج الوظيفة التعاونية، ويف هذ يعطي (8
 املدرس نتائج ترمجة مجيع الفرق.

وبذلك قد ظهر أن املدرس يستخدم إسرتاتيجية النص املكسور يف 
 املتفَوقني لقسم طالب األذكياء 2013تعليم مهارة القراءة ابملنهج الدراسي 
إلسرتاتيجية تناسب مبرحلة الطالب ألهنم و جتري عملية التعليم جيدا. وتلك ا

يحتطلبون كي يستطيعوا فهم و شرح حمتوي النّص املدروس كما يكون يف 
التخطيط الدراسي. وهبا تزيد غرية الطالب ألهنم يتعّلمون ابشرتاك مع 

 زمالئهم.
 (Management Strategy) اإلسرتاتيجية اإلدارية
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املعينة. وكذلك   مدى نيل األهدافكان لكلّ اإلسرتاتيجية تقوميٌ لقياس إىل
مليدان، كان املدرس يقوم يف تعليم مهارة القراءة. اسنادا إىل احلقائق احملصولة يف ا

. وهو يقوم تقومي ( ولو كان مل يتّم كامالotentikبتقومي وفقا للتقومي األصلي )
. الرفاقيلتقومي التقومي النفسي و فحسب ومل يقوم اباملوقف عن طريق املالحظة 

درجييا. ولو كان ت النفسي و التقومي الرفاقيفينبغي للمدرس أن يبدأ ابلتقومي 
 مفّصال. ألن صدق الطالب متمرّنٌعن هبما.

جييب الطالب  حبيث عن طريقاإلختبار الشفويّ  عرفةاملويقوم املدرس تقومي 
لنصف   اإلمتحانيف و اإلختبار التحريريّ  أسئلة املدرس عن قواعد بعد القراءة،
سب وهذا قد تنا اليومية.و إعطاء الوظيفة املرحلة و اإلمتحان ألخري املرحلة،

 . لتقوميعن معيار ا 2013لسنة  66قرار وزير الرتبية و الثقافة رقم ب
الطالب واحدا  حبيث يقرأ عن طريق التطبيق يقوم املدرسوأما تقومي املهارة ف

الطالب  ائف من كتاب وظيفةحبيث يعمل الطالب وظ و املشروع فواحدا أمامه
 وجيمعها يف أخري املرحلة.

واعد، املخرج، الق وابلتعبري أن املدرس يعني مخس معايري يف التقومي )الطالقة،
سالمة النطق  ا يلي:املعىن، و اللهجة( يدّل أّن بعض املعيار يراجع إىل رأي عال كم

 الفهم، الداء املعرباء، او صحة االلقا، الطالقة يف القراءة، أو مقدر السرعة، و دقته

تلك عناصر أساسية جيب أن يفكر فيها املدرس عندما يريد أن ُيكم علي و 
 17يف املطالعة، و قد وضع علم النفس مقاييس لتقدير هذه العناصر. طالبقدرة ال

 واملدرس يزيد منها ابملخرج وقدرة القواعد.

                                                 
 91ص. ،د.س.(مكتبة غريب: )القاهرة:طرق تدريس اللغة العربية  ،عبد املنعم سيد عبد العال17
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لتوازن بني مهارة وبذلك التقومي ظهر أن املدرس ُياول أن يتحّقق أهدافه وهي ا
، املعرفة (attitude)الوجدانية و املهارة احلركية اليت فيها تتكون من املوقف 

(knowledge)  واملهارة(skill) .التلفظ و وكذلك األهداف ملهارة القراءة خاصة يف 
ول، وكّل شيء ُيتاج إىل  كامالً ولكن املدرس قد حافهم املعىن.ولو كان التقومي مل يتمّ 

 العملية تدرجيياً.
 لدى2013 الدراسي ابملنهج القراءة مهارة تعليم يف هاوحلّ  املشكالت

  املتفَوقني األذكياء الطالب لقسم العاشر الصف طالب
 املشكالت عند املدرس و حّلها 

ءة يف الصّف مهارة القراإّن يف عملية التعليم مشكالت، وكذلك يف تعليم 
ك ثالث مشكالت . وفقًا للمقابلة هنااملتفَوقني العاشر لقسم طالب األذكياء

ف الطالب يف عند مدّرس اللغة العربية وهي إختالفات يف خلفية الطالب، ضع
 فهم القواعد اللغوية، و قّلة إستيعاب املفردات. 

سط فكانت مشكالته واملتو  إّن َمن قد تعّلم اللغة العربية يف مستوى اإلبتداء
ن من قد تّعلم فله أقل ِمن َمن مل يتعلم اللغة العربية قبل. وهذا شيء غالب. أل

 خربة معينة. وكذلك ملن مل يتعلم فلم يكن له خربة.
ليست مهارة آلية بسيطة كما أهنا وال سّياما يف مهارة القراءة حيث أهنا 

ذهنية أتملية. وينبغي أن تنمى ليست أداة مدرسية ضيقة. إهنا أساسا عملية 
كتنظيم مركب يتكون من أمناط ذات عمليات عقلية عليا. إهنا نشاط ينبغي أن 
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 ُيتوي على كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم، والتحليل، والتعليل، وحلّ 
 18.املشكالت

د زميله أو واحلّل من هذه املشكلة هي يشري املدرس إىل الطالب أن يرش
ب الذي مل يفهم ى الطالب مرَشد الطالب. واملراد، يتعلم الطالابلكلمة األخر 

 املادة الطالب الفاهم يف وقت الفراغ قدر إستطاعته.
املدخل  الذي يستخدم 2013وهذه احملاولة تناسب ابملنهج الدراسي 

يعطي املفهوم لطالب أّن املعلومات مأخوذة من أّي العلمي يف تعليمه حيث 
وهلذا، ححسناابلتدعيم  يتعلق مبعلومات املدرس فحسب.مكان و يف أّي وقت ال 

 و نموذج املقابلةبالتعليم التفاعلّية  يقرتح (Fellenz( و فلنز )Seamanسأمان )
وابلتايل، ستنشأ مهارة املوقف اإلجتماعي  19.بني الطالب (sharing)االقتسام 

يف تطوير يف نفس الطالب عند اإلقتسام ألن املوقف اإلجتماعي أحد األهداف 
 . 2013املنهج الدراسي 

والقواعد  ومن املشكلة أيضا هي ضعف الطالب يف فهم القواعد اللغوية.
عر الطالب هي إحدى العناصر اللغوية. فكان فهمها مهما جّدا. وعندما يش

ءة النّص الذي بصعبة يف فهمها، فكان احلال خطريا. ألن القواعد مشروط لقرا
 فيه عدم الشكل.
ن يف القراءة عوامل تسبب املشكالت.و هذه املشكلة بسبب وعند عال أ

يشتمل على ضعف الذكاء، و قلة االنتباه، او العوامل العقلية. وتلك العوامل 

                                                 
، )مصر: جامعة املنصورة، تعليم العربية لغري التاطقني هبا: مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 18

 175(، ص.1989

19Hosnan, Pendekatan Saintifik…, hal. 34 
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قصر مداه، و نقص يف قموساأللفاظ، و ضعف ذاكرة االفكار، و عدم قدرة 
الرموز على التمييز بينها العطائها ما يناسبهامن االلقاء املعرب، و ضعف ىف ربط 

املكتوبة بنطقها الصحيح، و عدم القدرة على تطبيق قواعد النحوى و الصرىف 
 20تطبيقا صحيحا سريعا.

ال القراءة. جميف  ومن املفهوم السابق، إذًا مشكلة القواعد اللغوية غالب
عليم القراءة بطريق فاحملاولة اليت قام هبا املدرس هي يعّلم القواعد يف خالل ت

يعفو عنه، و إن  فمث يتمرن الطالب وعندما يقوم الطالب ابخلطأ اإلشراح أواًل 
يعلم القواعد  كان الطالب قياما ابخلطأ مرة فذلك من نقص اإلهتمام به. وهو

لسهولة و السرعة. اببطريقة القراءة "التسهيل" وهي طريقة قراءة النصوص العربية 
اذ و قد عحقدته ألستتلك الطريقة نتيجة التفكري أستاذ خليلي نفسه وقد كتبه ا

 الندوة.
وتلك  21.ومن العوامل املؤثرة يف تطبيقإسرتاتيجية التعليمهيأحوال التعليم

ألن هلم وقتا  املتفَوقني الطريقة تناسب أبحوال التعليم يف صّف طالب األذكياء
أقّل من الصّف العادي. وكذلك تناسب خبصائص الطالب ألهنم لديهم الذكاء 

ا أن يفهموا القواعد بتلك الطريقة سهولة، ال ُيتاجون إىل املرتفع حىت يستطيعو 
يف  2016مارس  31وقت كثري. و هذا ظهر بينما تؤدي الباحثة املالحظة 

خاصة علوم اإلجتماع. يكود  املتفَوقني الصّف العاشر لقسم طالب األذكياء
 مجيع الطالب أن يقرأوا نص القراءة الذي فيه دون الشكل ويستطيع أن جييبوا

                                                 
 91ص. ...طرق تدريس، عال20

21Wena, Strategi Pembelajaran …, hal. 5 
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السؤال من املدرس. وكانت أحد الطالبة تكتشف الصواب من سهو املدرس. 
 وهذا يدّل أن إسرتاتيجية املدرس مناسبة أبحوال التعليم.

أما املشكلة األخرى فهي قلة إستعاب املفردات. عند طعيمة إحدى 
تعرف معاين املفردات اجلديدة من هي املهارات اللغوية التفصيلية جملال القراءة 

فبذلك أمر املدرس للطالب أن يطلبوا املفردات اجلديدة الصعبة يف  22ياق.الس
القاموس. فألزم املدرس لكّل الطالب أن ُيملوا القاموس حني تعليم اللغة العربية. 

 إما من الشراء أو اإلستعارة.

 اللغويةو تلك احملاولة مناسبة أيضا بكتابة طعيمة. ألّن إحدى املهارة
 23استخدام القواميس واملعاجم ودوائر املعارف العربية.قراءة التفصيلية جملال ال

ب لبحث عن وهذه احملاولة جيدة. ألن إبلزام محل القاموس ممارسة الطال
ند عملية التجربة عالشيء املبهم وحمّبا لإلستطالع. يناسب هذا النشاط أن جيري 

 ينشأ منه أو مجع املعلومات كإحدى اخلطوة يف املدخل العلمي. حىت يرجى
فاءة مجع كموقف الدقة، الصدق، اخللق، التسامح، كفاءة اإلتصال، تطبيق  

 .ياةاملعلومات حنو طرائق، تطوير عادة التعّلم و التعّلم طول احل

 املشكالت عند الطالب و حّلها

ف من انحية الطالب مشكالت عديدة. وهي ضعف حفظ املفردات، ضع
 .املادة، كثرة الوظيفةفهم القواعد، ضعف الدافع، سرعة إلقاء 

                                                 
، )مكة املكرمة: لعربيةداد املواد التعليمية لربامج تعليم اعيف ا دليل عملأمحد طعيمة،  رشدي22

 172-171م(، ص.  1985جامعة أم القرى، 

 نفس املرجع.23
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م أنه يشعر بينما تؤيت الباحثة املقابلة مع بعض الطالب، قال أحد منه
التعلم عن  بصعبة يف حفظ املفردات اجلديدة. واحلّل من هذه املشكالت هو

ة اجلديدة يف الوحدة اليت ستبحث غدا قبل عملية التعليم. ويبحث عن املفرد
 لي. فقا للغناء عن أستاذ خليالقاموس. ويغين املفردات اجلديدة و 

و اجلّد من الطالب  وهذه احملاولة جيدة. البيان السابق يدّل أّن هناك الغرية
ملية التعليم و حفظ لتقّدم. وهو ُياول أن ُيفظ املفردات اجلديدة ابلتعلم قبل ع

غرية الطالب  املفردات ابلغناء. وكذلك من انحية املدرس، هو ُياول لرتقية
-أنّ -نصب "إنّ  ناء. يكود يف كّل املادة غناء. مثل يف درس عاملاببتكار الغ

-كَ -بِ -ربّ -عن-يف-على-إىل-لعّل"، عامل جري "من-ليت-لكنّ -كأنّ 
-و"،ظرف الزمان "بعد-تَ -بِ -منذ-مذ-حاشا-خال-عدا-حىت-ِل/لَ 
ء لدن"، أمسا-لدى-كلّ -مع-مساء-هنار-ليل-صباح -يوم-مذ/ منذ-قبل

و  كذلك اإلندماج بني اللغة العربيةذو" و -فو-حم-أخ-اخلمسة "أب
ك. وذلك ..." وغري ذل artinya malamليال  sekarangاإلندونيسة مثل "اآلن 

  حفظ املفردات.الغناء يغين يف خالل التعليمليحّمس الغرية ويسّهل الطالب يف
ها املدرس واملشكلة األخرى عند الطالب هي ضعف فهم القواعد. وقد عربّ 

 اهلتمام فكانت إّن هذه املشكلة ُيتاج إىل اهتمام جدّي. لوالهذه املشكالت. 
حيحا بدون صعملية تعليم القراءة يف حالة خطرية. كيف يفهم الطالب النص 

 فهم القاعدة اللغوية؟
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عدم القدرة على نقل من كتابة عال، إحدى املشكالت يف القراءة هي 
ن حّل املدرس تلك إ24تطبيق قواعد النحوى و الصرىف تطبيقا صحيحا سريعا.

املشكلة إبعطاء القواعد يف خالل تعليم القراءة فكان احملاولة اليت قام هبا الطالبهي 
يسأل زمالئه أواًل، مث يسأل املدرس ألجل التصحيح. وكذلك املدرس أيمر 
الطالب ليسألوا زمالئه.وميكن هذه احملاوالت بسبب أن فرصة الوقت 

يم يف فصل العادي. فلذا، يقرتح املدرس لتعليممحدود و أقّل من وقت التعل
الطالب ليتعاونوا بينهم يف التعّلم ألن املدرس يعتقدهم. هم طالب خمتارون من 

 انحية الذكاء.  
جيب سوى ما ذكر، كان ضعف الدافعمن مشكلة اليت يواجهها الطالب. 
رغبة أن يكون تعليم القراءة هدفًا حبيث تنمي يف الطالب امليل إليها وتشعره ابل

فيها، وأهنا تزيد على مصادفة معارف جديدة، وأهنا تطلعه على أشياء كانت 
 25جمهولة لديه، وهي بعد ذلك تشعره بشخصيته وتستجيب حلاجاته.
ليم القراءة. من املفهوم السابق، عرف أن الدافع شيء ملزوم يف عملية تع

لبفله املعرفة لطاألن املعرفة أتيت من احلّب. فإن كان احلّب قد نشأ يف نفس ا
 تدرجيا.

فمن املقابلة عند البحث يف امليدان، جتد الباحثة أن هناك الطالب ال يرغب 
يف اللغة العربية و اللغة األخرى مثل اإلجنليزية وكذلك اإلندونيسية. وعندما تؤدي 
الباحثة املقابلة املتعمقة معه، هو جييب أنه يرغب عن أيّة علم اللغة ألنه يرى 

                                                 
 نفس املرجع.24
 172-171، اللغة العربية...، ص. دليمي25
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ة اللغوية املاضية دائما. وهو قال أنه مل يستطع أن يتبع مادة اللغة منذ رواية املاد
 املدرسة املتوسطة وليس له احملاولة لتقّدم.

ية. إن كانت وكذلك الطالبة اليت قالت أهنا تتعلمعلى حسب احلالة النفس
احلالة  إن كانتاحلالة النفسية قلقا فلم تستطع أن ترّكز الفكر يف الدرس. و 

البة يف النفس حسنا فتستطيع تركيز الفكر يف الدرس. وهذه احلالة غالنفسية 
 اإلنسان اعتمادا على كيفية القيادة.

على عدم الشعور ابلطمأنينة  اإلجتماعية يشتمل العواملوفقا لرأي عال، 
و املنزيل( و القلق و اهلم و االضطراب الناجم عن أو السالمة )يف املدرسة 
ول املدرسة و خاصة يف االسابيع االوىل، و رغبة غري الفشل يف القراءة عند دخ

وأكثر العوامل  26طبيعية عن القراءة بسبب الغرية من االخرين جيد القراءة.
اإلجتماعية املؤثرة أتيت من والد الطالب و عائلتهم إما من موقف الوالد أو إدارة 

 27العائلة أو تشويقها الذين يتأثرون إىل أنشطة تعلمهم و نتائجهم.
ميع ومن تلك املشكالت فينبغي للمدرس أن يعطي الدافع دائما جل

ن يهتم طالبه الطالب و خاصة لطالب الذي له املشكلة. فلذا، يرجي للمدرس أ
الوظيفة الثقيلة يف  ألهنم لديهم املتفَوقني اهتماما، وال سياما لطالب األذكياء

من الطالب  الدراسة. ال بّد هلم أن ينتهيوا الدراسة سنتني فحسب، فأسرع
ملراتحة ألجل الدافع األخرين. وميكن للمدرس أن خيلق البيئة الدراسية الفعالة وا

 عن عملية التعليم.

                                                 
 91ص. ...طرق تدريس، عال26

27As’aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Bina Ilmu, 

2004(, hal. 91 
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لنظام  يقة، وفقاأما املشكلة األخرى عند الطالب فهي كثرة الوظيفة. وابحلق
sks،  1عبء الدراسة sks ة واحدة حصة واحدة ابملواجهة، و حص ُيتوي على

 ابلوظيفة الرتكيبية، وحصة واحدة ابلنشاط املستقّل.

ملادة عن الطالب أما النشاط الرتكيبية فهو نشاط التعليم الذي فيه تكثيف ا
مه. وقت متا حيث خيطط املدرس به لنيل الكفاءة األساسية. و يعنّي املدرس

ن الطالب حبيث والنشاط املستقّل هو نشاط التعليم الذي فيه تكثيف املادة ع
 ه مبوافقة املدرس.خيطط املدرس لنيل الكفاءة األساسية، ويعني الطالب وقت متام

دقيقة  45دقيقة، وللنشاط املستقّل  45الرتكيبية الوقت  و قد قّرر للنشاط
يكّلف املدرس الطالب ليست  خارج الوقت للمواجهة. وبذلك الوظيفة اليت

أبّن  (SKSوظيفة غلّوة. كما كتب يف توجيه تطبيق نظام اإلئتمان يف املرحلة )
هذا النظام يتطلب الطالب ليعّدوا الوقت و الطاقة ألداء النشاط املخّطط يف 

( يتطلب SKSختطيط الدراسة. إذا،عبء الدراسة بنظام اإلئتمان يف املرحلة )
 28د يف أداء وظيفة التعليم.الطالب أبكثر اجلها

ومع  29.عواملرتجع اىل طريقة تعليم القراءةرأي عال أن املشكلة ميكن من 
هذا، قال بعض الطالب أهنم يشعر مبشكلة السرعة يف إلقاء املادة و سرعة يف 
خطوات التعليم. واحلّل من هذه املشكالت هو سؤال إىل الزميل يف الفصل عند 
عملية التعليم أحياان و يف وقت الفراغ أحياان. وهذه احملاولة على نصيحة املدرس 

شكلة بسبب فرصة وقت التعليمالقليلة حبيث طالب مرَشد طالب. وميكن هذه امل
 و اعتقاد املدرس بذكاءالطالب.

                                                 
28MAN Tulungagung 1,Pedoman Teknis …, hal. 6 

 91ص. ...طرق تدريس، عال29
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وفقا ملا يعمل الطالب فكان الطالب يتعلم إبسرتاتيجية التعلم اإلجتماعية. 
وهي إسرتاتيجية التعلم مع الغري. تتكون هذه اإلسرتاتيجية من ثالث أقسام هي 

مناسبة أبحوال التعليم.  وهذه احملاولة 30السؤال و التعامن و التعاطف مع الغري.
وينبغي للمدرس أن يسأل الطالب عن املادة املبهمة بكثري لئال يتأخر الطالب 

 أولئال يكون خطأ يف الفهم.
والواقع، أن كثريا من أسباب الضعف خيرج من دائرة وظيفة املدرس، 

الصحية، وظروف األسرة الينتظر من  طالبفالعوامل العضوية مثال وحالة ال
ولني إىل ما ميكن ؤ أن يعاجلها، ولكنه مع هذا يستطيع أن يلفت نظر املساملدرس 
 31عمله.

 املشكالت عند املدرسة و حّلها 

أتخر حضور  وفقاً للمقابلة هناك بعض املشكالت من انحية املدرسة. وهي
و إرادهتم، و  ، اكتشاف كفاءة الطالب2013الكتاب املقّرر ابملنهج الدراسي 

 .ضعف الذكاء العاطفي
املادة هي كل ما يحستعمل يف عملية التعليم. وهي كل ما يطلب الطالب 

وبتأخر حضور 32أن يتعلمواه كوسيلة لنيل معيار الكفاءة و الكفاءة األساسية.
مزدمحة، والسّياما  عملية التعليمفكانت  2013الكتاب املقّرر ابملنهج الدراسي 

هو  احلّل من هذه املشكالت.و لنيل معيار الكفاءة و الكفاءة األساسيةالعملية 
                                                 

30Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab Teori dan Praktik, 

(Malang: Misykat, 2011), hal. 59 
 91ص. ...طرق تدريس، عال31

32Kosasih, Strategi Belajar …, hal. 31 
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إن كان الكتاب مل ُيضر بعضا فيسأل املدرس الطالب ليشرتكوا يف استعمال 
الكتاب املقّرر، و إن كان الكتاب مل ُيضر أصال فباستعمال الكتاب الوظيف 

 ( فحسب.LKSللطالب )
ليت تشعر االصعبة يف اكتشاف كفاءة الطالب و إرادهتم إحدى املشكالت 

اختياراً  املتفَوقني اءهو ختيري طالب األذكي احللّ من هذه املشكالتا. و املدرسة هب
  طالب األذكياءوفقا للشروط املعني. وعندما يكون الطالب مل يقدر التباع صفّ 

ة يف الصّف األرجح فعلى املدرسة لتنزيله يف الصّف العادي ولكن عاد املتفَوقني
 ألذكياءألّن صّف طالب الينهى عن شيء سيئ. وهذه احملاولة قد تناسب 

 ُيتاج إىل كفاءة الطالب املرتفعة. املتفَوقني
 (attitude)حتتوي علىكفاءةاملوقف  2013الكفاءة يف املنهج الدراسي ف

كفاءة املوقف تشتمل على املوقف .(skill) و املهارة (knowledge) و املعرفة
 33.(social)واملوقف اإلجتماعي  (spiritual)الروحّي أو الدييّن 

فذلك  املتفَوقني و إن وجد ضعف الذكاء العاطفيفي نفس طالب األذكياء
. فبذلك حتاول 2013مل يناسب ابهلدفلموازنة ثالث كفاءات يف املنهج الدراسي 

توجيهاً، اختيار املدرس  (BK)املدرسة تلك املشكالت بتوجيه اإلستشارة 
، وحتضري العامل املتفَوقني املناسب الذي ذو كفاءة ليعّلم طالب األذكياء

ألجل توجيه يف اجملال  املتفَوقني السيكولوجّي من جاكرات خاصة لطالب األذكياء
أّن ألجل النمّو  (Mulyasa). وهذه احملاولة يناسب برأي مولياسا (EQ)العاطفي 

                                                 
33Ibid., hal. 14 
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العاطفي للطالمبحتاج إىل العامل السيكولوجّي سواء كان سيكولوجيا النمّو أو 
 34التعّلم )الرتبية(.سيكولوجيا 

وكيفما، تعني عوامل العقلية درجة جناح الطالب. فلذا ينبغي للمدرس أن 
أو  (superior)يهتم و يعرتف عن إختالف ذكاء الطالب إما الذكاء األعلى 

وقال 35ألن كليهما لديهما مشكالت. (border line)الذكاء احلدودي 
يدعم أمهية األخالق  2013 أن املنهج الدراسي يف الندوة (Saryono)سريونو

 36و الطبيعة من املعرفة.
 
 خالصة

قراءة يف تعليم مهارة ال 2013استخدام املنهج الدراسي  هدفإّن  -1
نج للعام الدراسي ابملدرسة الثانوية اإلسالميةاحلكومية األوىل تولونج أجو 

املهارات  املهارات الوجدانية و تنمية و موازنة بنيهي ل 2015/2016
 يف مهارة القراءة. احلركية

 لدى 2013 ياإلسرتاتيجيات يف تعليم مهارة القراءة ابملنهج الدراس -2
 الثانوية ابملدرسةاملتفَوقني  األذكياء الطالب لقسم العاشر الصف طالب

تنقسم  2015/2016للعام الدراسي  أجونج تولونج األوىل احلكومية اإلسالمية
( 3جية اإللقاء، )( إسرتاتي2( اإلسرتاتيجية التنظيمية، )1إىل ثالثة أقسام: )
 اإلسرتاتيجية اإلدارية

                                                 
34Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi .., hal. 75 
35Muhajir, Psikologi …, hal. 87 
36Djoko Saryono, Kurikulum 2013: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?, 

Seminar Ilmiah pada 07 Oktober 2014 di IAIN Tulungagung 
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املشكالت عند املدرس هي إختالفات يف خلفية الطالب، و قّلة  (1) -3
إستيعاب املفردات للطالب، ضعف فهم قواعد الطالب. وحلّل هذه املشكالت 

، تعليم القواعد يف خالل تعليم القراءة بطريقة هو بطريق الطالب مرَشد الطالب
( املشكالت عند 2كما كان يف كتاب "التسهيل"، االلتزام حلمل القاموس. )

الطالب هي ضعف حفظ املفردات، ضعف فهم القواعد، ضعف الدافع، سرعة 
إلقاء املادة، وكثرة الوظيفة. وحلّل هذه املشكالت هو احباث عن املفردة اجلديدة 

اموس، غناء املفردات اجلديدة، التعاون بني الطالب، تطبيق إسرتاتيجية يف الق
( 3التعّلم اإلجتماعي، عمل الوظيفة ابلتقسيط و استفادة غوغلي مرتجم. )

املشكالت عند املدرسة هي أتخر حضور الكتاب املقّرر ابملنهج الدراسي 
وحلّل  ، اكتشاف كفاءة الطالب و إرادهتم، و ضعف الذكاء العاطفي.2013

هذه املشكالت هو االشرتاك يف استعمال الكتاب عندما مل ُيضر، ختيري طالب 
األذكياء املتفَوقني اختياراً وفقا للشروط املعني، تنزيل الطالب املتخّلف يف الصّف 
العادي، ختيري املدرس املؤّهل ليعّلم طالب األذكياء املتفَوقني، توجيه اإلستشارة 

(BKتوجيها و حتضري ال ).عامل السيكولوجّي، وجتهيز التسهيالت الدافعة 
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