


 
 
 
 

PROCEEDINGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN 
ISLAMIC EDUCATION AND ARABIC LANGUAGE 2018 

(ICRIALE 2018) 

 
 
 
 

“Transforming Islamic Education in Embracing Industry 4.0 Era” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLISHER 
Association of Malaysian Muslim Intellectuals, No. 7, Jalan 2/2B, 

43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA. 
2018 



PROCEEDINGS 
5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN ISLAMIC 

EDUCATION AND ARABIC LANGUAGE 2018 (ICRIALE 2018) 
 
 
© Secretariat of ICRIALE 2018 
Lot 2.03A, Aras 2, 
Wisma UNIKEB, 
43600 UKM Bangi, 
Selangor, MALAYSIA. 
2018 
 
 
 
All Right Reserved 
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, 
or by any means, electronic, mechanical photocopying, recording or otherwise, with the prior 
permission from the Secretariat of ICRIALE 2018, Lot 2.03A, Aras 2, Wisma UNIKEB, 43600 UKM 
Bangi, Selangor, MALAYSIA. 
 
 
 
Perpustakaan Negara Malaysia 
Cataloguing-in-Publication Data 
 
 
 
5th International Conference on Research in Islamic Education and Arabic Language 2018 
(ICRIALE 2018) 
Secretariat of ICRIALE 2018, 
Lot 2.03A, Aras 2, Wisma UNIKEB, 
43600 UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA. 
24th – 26th January 2018 / Misnan et.al. 
 
 
 
e-ISBN: 978-967-14229-3-9 
1. Islamic Education 
2. Arabic Language 
3. Misnan Jemali 
 
 
 
Type Setting: Marwan bin Mohd Khir 
Text Type: Agaramond LT Font Size: 12pt 



 
 

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN ISLAMIC 
EDUCATION AND ARABIC LANGUAGE 2018 (ICRIALE 2018) 

 
 
 
 

“Transforming Islamic Education in Embracing Industry 4.0 Era” 
 
 
 
 

Organized by: 
Association of Malaysian Muslim Intellectuals 

Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan 
Universiti Islam Sultan Sharif Ali 

 
 
 
 

24th – 26th January 2018 
 
 

Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLISHER 
Association of Malaysian Muslim Intellectuals, No. 7, Jalan 2/2B, 

43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA. 
2018 



 
 

EDITOR 
 
 

Zulkifli Haji Zakaria 
Azmil Hashim 

Nur Hanani Hussin 
Syed Najmuddin Syed Hassan 

Misnan Jemali 
Siti Sara Haji Ahmad 

Mohd Izzuddin Mohd Pisol 
Marwan Mohd Khir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FOREWORD 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
 
We would like to extend our welcome to the academicians, researchers, experts and students to the 5th 
International Conference on Research in Islamic Education and Arabic Language 2018. It is an honour 
to have you here, and we believe that this conference will have a significant impact on the development 
and betterment of the ummah. 
 
 
The theme of this year’s conference, Islamic Education and Arabic Language is selected for its relevance 
to the ummah, and that the synergy between these two areas should initiate a change towards a better 
life. In addition, the Islamic Education and Arabic Language must be viewed through a larger, dynamic 
and practical framework. A new thinking design which is more practical and relevant to the needs of 
the ummah must also be composed and attained. It is our hope that this conference will act as the best 
platform to critically analyse the implementation of the Islamic education system and arabic language 
programme in order to provide the best alternative answer to the society. 
 
 
Finally, I would like to take this opportunity to express my gratitude to all the committee members 
and everyone who has contributed to the success of this conference. On behalf of the organiser, I am 
confident that this conference will trigger various new and relevant ideas that could have a major effect 
to the society as well as to the expansion of both respective areas. I thank Allah for His many blessings 
and we put our trust only in Him. 
 
 
ASSOC. PROFESSOR DR. HAJI MISNAN BIN JEMALI 
Chairperson, 
5th International Conference on Research in Islamic Education and Arabic Language 2018 
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 تعليم مهارة القراءة في اندونيسياإشكالية 
 

 هنيئة

UIN Alauddin Makassar 
haniah@uin-alauddin.ac.id 

 
 مقدمة

 

تمع اإلندونيسي، قبوال حسنا من قبل المج اللغة العربية وجدتف ،منذ وقت مبكر من تاريخ بالدهم تعّرف اإلندونيسيون باللغة العربية
فتعتبر اللغة العربية في أول ظهورها لغة دينية وليست لغة أجنبية. إذن  1وسجلت انتشارا ملحوظا بفضل كونها لغة دين اإلسالم.

عليمها هي من تيكون المنهج الدراسي في تعليم اللغة العربية في العصور األولى يركز على دراسة القواعد العربية واألهداف 
نما يشمل أيضا أهداف اتصالية، فيشتمل المنهج  2أهداف دينية. ثم تطور المنهج فال تنحصر األهداف على األهداف الدينية فقط وا 

 على المهارات اللغوية األربع من استماع وكالم وقراءة وكتابة.
 

عز وجل  بالغا، فنزلت أولى آياته تحث عليها، فيقولوالقراءة فن من الفنون اللغوية المتكاملة، اعتنى بها اإلسالم اعتناء 
 :     

          
       

        
   3   

 

فن يعتبر معينا غزير العطاء ومنه تستفيد عناصرها بقية الفنون األخرى. إنها المورد الذي ينهل منه اإلنسان القراءة 
 4ثروته اللغوية، والمنهل الذي يرتشف منه رحيق المعرفة وهي مصدر الثقافة وكنز العلوم.

 

صل االنسان بالمصادر القراءة تمع البيئة. للقراءة فوائد شتى يستفيد منها الفرد للحصول على معلومات تفيده في التعامل 
التي سيأخذ منها علمه وثقافته ، وتزيد من قدرته على التفكير والنقد ، فتنمي فكره وعواطفه ، وتثري خبراته ، وتعينه على التعامل 

اته ، وتعمل له ، واتجاهمع مشكالت الحياة المختلفة ، بما تمده من أفكار وحقائق وآراء ، كما تساعده في تنمية شخصيته ، وميو 
على تأسيس مفاهيمه المختلفة ، فعن طريق القراءة يستطيع أن يفسر ، ويقارن ، وينقد ، ويحلل ، ويستنتج ؛ ليصل إلى ما يقتنع 
به ؛ ليصير فيما بعد جزءا من حياته وكيانه. وعن طريق القراءة يستطيع الفرد أن يمتلك مهارة ، التي أصبحت ضرورة من 

لحياة ، إذ بدونها ال يمكن مواكبة التطور العلمي والفني والتقني ، وال يستطيع الفرد التكيف مع المتغيرات الجديدة ، ضرورات ا
  5وترقية مستواه االجتماعي واالقتصادي ، وبذلك فإن القراءة من أهم المهارات التي تساعد الفرد على أن يحيا حيلة كريمة متطورة.

                                                           
 www.lisanarabi.netنصر الدين إدريس جوهر، اتجاهات جديدة في مجال تعليم اللغة العربية في إندونيسيا، على الموقع األنترنت  1 

 .2132من أكتوبر  31تحميل 

 نفس المرجع 2 
 5-3القرآن الكريم سورة العلق :   3

 .339( ، صـ 3992أحمد فؤاد عليان، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها )الرياض: دار المسلم،  4 

 2132من أكتوبر  35تحميل في  www.almdares.netمنى الرحبي ، أهمية القراءة على الموقع األنترنت  5 
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وما يحتاج إليه. فلكل فرد من األفراد يقرأ ألغراض معينة. منهم من يقرأ لالمتاع كقراءة القصص، إذن يقرأ الفرد ما يحبه 
ومنهم من يقرأ للحصول على المعلومات كقراءة الجريدة، ومنهم من يقرأ لتنمية ثقافته كقراءة الكتب العلمية إلى غير ذلك من 

 أغراض.
 

ن ما هي تشتمل على عدة خطوات ومهارات ابتداء من التعرف بالرموز القراءة ليست عملية عشوائية سهلة األداء، وا 
المطبوعة ونطقها ثم الفهم والنقد والتحليل وبالتالي التفاعل. لذلك جاءت األيات القرآنية معبرة عنها بالبصر في حالة الجمع لإلشارة 

 إلى أن هذه العملية تحتاج إلى معاناة ومجهودات من جهات مختلفة.
 

 القراءة ومنهج تعليمهاول : المبجث ال 
 

أ(، تقول قرأ )الكتاب( قراءة وقرآنا بمعنى تتبع كلماته نظرا ونطق بها، وتتبع كلماته ولم -ر-القراءة في اللغة مأخوذة من مادة )ق
 فالتعريف اللغوي يشمل على القراءة الجهرية والقراءة الصامتة. 6ينطق بها، وسميت حديثا بالقراءة الصامتة.

 

التعريف االصطالحي للقراءة فقد ورد متطورا من مفهوم يسير يقوم على أن القراءة عملية ميكانيكية بسيطة إلى أما 
مفهوم معقد يقوم على أنها نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها. فقد أورد الدكتور أحمد فؤاد عليان تطور 

 المفاهيم للقراءة فيما يلي :
 رف على الحروف والكلمات والنطق بها.القراءة هي التع .3

 القراءة هي التعرف على الرموز ونطقها، وترجمة هذه الرموز إلى ما تدل عليه من معان وأفكار. .2

 القراءة هي نطق الرموز وفهمها ونقدها وتحليلها والتفاعل معها وحدوث رد الفعل بالنسبة لها. .1

مكين القارئ من استخدام ما يفهمه من القراءة وما يستخلصه منها القراءة هي نطق الرموز وفهمها ونقدها وتحليلها وت .4
 في مواجهة مشكالت الحياة واالنتفاع به في المواقف الحياتية.

أصبح مفهوم القراءة باإلضافة إلى ما سبق معنى جديدا هو : أن تكون القراءة أداة الستمتاع اإلنسان بما يقرأ حتى ال  .5
 رى المسلية.تطغى عليها وسائل اإلمتاع األخ

 

فمن هذا التطور أصبح التعريف الكامل للقراءة هو : نطق الرموز وفهمها، وتحليل ما هو مكتوب ونقده، والتفاعل معه، 
 7واإلفادة منه في حل المشكالت، واالنتفاع به في المواقف الحيوية، والمتعة النفسية بالمقروء.

 

يكيا يشمل االستجابات الفسيولوجية للرموز المكتوبة أي التعرف على ( جانبا آليا ميكان3إذن فالقراءة تشمل جانبين : 
( جانبا ذهنيا إدراكيا يشمل فهم المعاني وتحليلها وتفسيرها وتحصيل فكر للكاتب وتقويمه والحكم 2الحروف والكلمات والنطق بها. 

  8عليه، وربط كل ذلك بالخبرة السابقة للقارئ واالستفادة منه.
 

بحال من األحوال بين الجانبين اآللي واإلدراكي إذ تفقد  القراءة داللتها وأهميتها إذا اعترى أي جانب  وال يمكن الفصل
تكون هناك قراءة  تصبح ببغاوية إذا لم يكن القارئ قادرا على فهم واستيعاب ما يقرأ، وال يمكن  أن منها الوهن والضعف. فالقراءة

للحروف والكلمات والجمل. وهنا يلتقي الجانبان اإلدراكي  عيناه إلى أصوات مسموعة إذا لم يكن قادرا على ترجمة ما تقع عليه

                                                           
 222مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، د.ط، د.ت، صـ  6 

 .321أحمد فؤاد عليان ، المرجع السابق، صـ  7 

 .351، صـ 2111محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة ، طرائق تدريس اللغة اعربية لغير الناطقين بها، الرباط : إيسسكو،  8 
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تحتاج إلى  بالمعنى الدقيق، و ينطبق ذلك على نوعي القراءة الجهرية والصامتة . فإن كانت الجهرية واآللي لتكون هناك قراءة
 .ترجمة المادة المقروءة  إلى دالالت ومعان ة علىالجانب الصوتي واإلدراكي معا، فإن القراءة الصامتة تحتاج إلى القدر 

 

لذا يكون للقراءة أسس أربعة وهي التعرف والنطق، والفهم، وحل المشكالت، والتصرف في المواقف الحيوية على هدى 
 المقروء، وينبغى أن يجري تعليم القراءة على هذه األسس.

 

مهارة القراءة لألجانب أي لغير الناطقين بالعربية وهو تمكن  وعرض الدكتور محمود كامل الناقة الهدف العام من تعليم
المتعلم من أن يكون قادرا على أن يقرأ اللغة العربية من اليمين إلى اليسار بشكل سهل ومريح بمعنى أن يقرأ في صمت وسرعة 

 9عجم.الستعانة مرات عديدة بالمويسر متلفظا المعنى مباشرة من الصفحة المطبوعة دون توقف عند الكلمات أو التراكيب ودون ا
 

وبعد ذلك عرض األهداف الجزئية الخاصة في تعليم مهارة القراءة في شكل تدريجي لتحقيق الهدف العام المذكور من قبل 
 كما يلي :
 أن يتمكن المتعلم من ربط الرموز المطبوعة باألصوات التي تعبر عنها في اللغة العربية. .3

 جهرية بنطق صحيح. أن يتمكن من قراءة نص قراءة .2

دراك تغير المعنى بتغير التراكيب. .1  أن يتمكن من استنتاج المعنى العام مباشرة من الصفحة المطبوعة وا 

 أن يتعرف معاني المفردات من معاني السياق والفرق بين مفردات الحديث ومفردات الكتابة. .4

دراك عالقات المعنى التي تربط  .5  بينها.أن يفهم معاني الجمل في الفقرات وا 

 أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها. .6

 أن يفهم األفكار الجزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات المكونة للفكرة الرئيسة. .2

 أن يتعرف عالمات الترقيم ووظيفة كل منها. .8

 أن يقرأ بطالقة دون االستعانة بالمعاجم أو قوائم مفردات مترجمة إلى اللغتين.  .9

ن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إلى قراءة األدب والتاريخ والعلوم واألحداث الجارية مع إدراك األحداث أ .31
  10وتحديد النتائج وتحليل المعاني ونقدها وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية واإلسالمية.

 

أي تكون أهداف تعليم مهارة القراءة في المستوى  من هذه األهداف يمكن تقسيمه إلى كل مستوى من مستويات لغوية
االبتدائي مثال تتمثل في التمكن بالنطق الصحيح مع القدرة على فهم المعنى العام. وبالتالي تكون أهداف تعليمها في المستوى 

ة بطالقة وفهم على القراء المتوسط فهم معاني الجمل في الفقرات والقراءة بطالقة. أما في المستوى المتقدم فيكون الطلبة قادرين
 المقروء مع تحليله ونقده.

 

أما الطرق في تعليم القراءة فهناك طرق عديدة التي من خاللها يختار المعلم الطريقة المناسبة للطلبة تالئم قدراتهم 
 ومستوياتهام اللغوية. من هذه الطرق هي : 

 الطريقة الجزئية )التركيبية( وهي الطريقة التي تعتمد على األبجدية والصوتية.  .3

 الطريقة الكلية وهي تتدرج من الكلمة إلى الجملة ثم إلى الفقرة.  .2

                                                           
دريسه(، المملكة العربية السعودية : جامعة أم طرق ت –مداخله  -محمود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى )أسسه  9 

 .  388، صـ 3985القرى، 

 .352-353، وانظر أيضا محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة، المرجع السابق، صـ 389نفس المرجع صـ  10 
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الطريقة التوليفية وهي تبدأ بمرحلة التهيئة ثم مرحلة تعليم الكلمات والجمل، ثم مرحلة التحليل والتجريد ثم مرحلة  .1
 11التركيب.

 ريقة انظر وقلط .4

 طريقة النحو والترجمة .5

 12الطريقة المباشرةز .6

 

على المعلم أن يجرب أكثر من طريقة واحدة مع الدارسين، ألن طبيعة الدارسين النفسية والعمرية تفرض على المعلم 
عبى المعلم أن ف طريقة تدريس، فالفصل )أ( مثال قد تصلح مع الطريقة الجزئية بينما الفصل األخر قد ال تصلح هذه الطريقة.

 يختار الطريقة الجذابة المشوقة الفعالة حتى تكون عملية التعليم تصل إلى األهداف المرجوة. 
 

أما التقويم فهو عنصر مهم من عناصر المنهج ألنه يوقف المعلم والمؤسسة التعليمية على أوجه القصور والنقص من  
 مدى تحقق األهداف العلمية التي يريد المعلم تحقيقها.عملية التعلم والتعليم باإلضافة إلى أنه يوقف على 

 

تقدم الطلبة هي تقويم الجانب التحصيلي ويتم هذا عن طريق  االختبارات المختلفة. ففي كل األنظمة   ومن وسائل تقويم
بويون منهم راءة ذكر التر التربوية تلعب االختبارات دورا مهما وضروريا إلدراك مدي اكتساب الدارسين للمادة. بالنسبة لمهارة الق

كما نقل عنه الدكتور فتحي على يونس أن القراءة تتطلب ألفة من القارئ ببناء خاصيين هما التركيبات والمفردات.  Valetteفاليت 
فيذهب أن الفهم هو العنصر الجوهري في عملية القراءة، لذلك يضم الدكتور فتحي على يونس بين رأيين  Geraldأما جيرالد 

   13أنواع االختبارات لمهارة القراءة في ثالثة مجاالت وهي اختبار المفردات، واختبار القواعد، واختبار فهم المقروء. فحدد
 

  ؛ المشاكل والحلولتعليم القراءة بإندونيسياالمبحث الثاني : 
 

تتمثل في األهداف العامة لتعليم اللغة العربية التي وضعتها الحكومة في القرارات الصادرة فأهداف تعليم القراءة في اندونيسيا أما 
عن معيار كفاءة المتخرجين ومعيار محتوى اللغة العربية في المدارس اإلسالمية. ويعتبر  2118من وزارة الشؤون الدينية سنة 

. هذا المنهج يطلب من المعلم بذل المجهودات أكثر في  (KTSP)ية هذا القرار بيانا وتفسيرا للمنهج على المستوى الوحدة الدراس
تطوير التعليم المطابق بأحوال المدرسة وكفاءتها وخصائصها وثقافة المجتمع حولها وبأحوال الدارسين على أساس معايير الكفاءة 

 ومعايير المحتوى.
 

 ادر من قبل وزارة الشؤون الدينية فهي كما يلي:أما أهداف تعليم مهارة القراءة التى وردت في المنهج الدراسي الص
 أن يتمكن الطلبة من قراءة جهرية تشير إلى الكلمات والعبارات والجمل بالنطق والنبر والتنغيم الصحيح. .3

 أن يتمكن الطلبة من استجابة أو فهم معاني الكلمات والعبارات والجمل المكتوبة في النص المقروء بشكل بسيط. .2

 ة من استجابة أو فهم األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية في النص المقروء بشكل بسيط.أن يتمكن الطلب .1

 أن يتمكن الطلبة من إجابة األسئلة في االختبار في نصف السنة أو في آخرها. .4

                                                           
 http://uqu.edu.sa/page/ar/118282مسعد محمد إبراهيم، طرق تعليم القراءة والكتابة للمبتدئين، على الموقع االنترنت  11 

 .63دار االعتصام، د.ت.، صـ  عبد الحميد عبد هللا و ناصر عبد هللا الغالي، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية، 12 

فتحي على يونس ومحمد عبد الرؤوف الشيخ، المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إلى التطبيق، القاهرة: مكتبة وهبة،  13 
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 رلوحظ في بعض المدارس أن البند األول من األهداف لم يتحقق بعد مائة في المائة إذ لم توضع مقاييس ومعايير للنب
والتنغيم الصحيح. والطلبة اإلندونيسيون على تباين شعوبهم يتأثرون بلهجة قومهم في نطق الحروف الهجائية منفردة أو مركبة في 

 كلمة أو جمل باإلضافة إلى التنغيم حسب لهجة قومهم.             
 

العامة،  والمهنة، والمراهقة، والصحة، والمرافق أما بالنسبة للمواد المقروءة فتدور حول التعارف، والحياة العائلية، والهواية،
والسياحة، والقصص اإلسالمية، والحضارة اإلسالمية، والثقافة العربية، واألعياد اإلسالمية. تعتبر هذه الموضوعات تناسب 

حتاج إلى تطوير دريس تسيكولوجية الطلبة في المدارس، وتهتم أيضا بالثقافة اإلسالمية وثقافة اللغة المدروسة. إال أن طريقة الت
 حتى يكون التعليم أكثر فعالة.

 

ها يسلك طريقة النحو والترجمة التي شاع استخدام -في بعض المدارس–وما زال إجراء تديس مهارة القراءة في اندونيسيا 
ى حد كبير استخدام ذلك ألن بعض المعلمين يرتاح باستخدامها إذ تسمحهم إل في تعليم اللغة العربية في هذا البالد منذ زمان.

اللغة األم في عملية التعليم وهذا ملجأ آثره عدد غير قليل من المعلمين في إندونيسيا الذين ال يتمتعون بما يكفي من مهارة التحدث 
 باللغة العربية. فالمعلم يقرأ النص ثم يترجمه إلى اللغة االندونيسية.

 

تعليمية وخاصة في المعاهد الحديثة حينما يلجأ المعلم إلى ومع ذلك، هناك محاولة تطويرية في بعض المؤسسات ال
 14، ويفضل أن يشرح باللغة المتعلمة حتى يتعود الطلبة عليها.-إال إذا اضطر–الطريقة المباشرة فيبتعد عن الشرح باللغة األم 

 

ة األساسية، المؤسسات التعليميأما تعليم مهارة القراءة على المستوى الجامعي فلم يختلف كثيرا عن وضع تعليمها في 
م أخذت تطور تعلي -مثل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج–إال أن بعض الجامعات اإلسالمية الحكومية 

 مهارة القراءة وتلجأ إلى تقنية القراءة السريعة الموسعة.
 

يعة وم اإلنسانية هي تمكن الطالب من سيطرة تقنية القراءة السر فاألهداف العامة في تعليم مهارة القراءة بكلية اآلداب والعل
، وتمكنه (predicting)والتنبؤ أو التوقع  (previewing)والمعاينة  (skimming) والقشط (scanning)التي تشمل على التصفح 

 15من الدقة والطالقة في قراءة النصوص التربوية والدينية واللغوية واألدبية والبطولية.
 

جراء التدريس على منهج التعلم النشاط حيث يطلب المعلم من الطلبة إعداد النص من النص العلمي أو الصحفي ثم  وا 
 16قراءته صامتة منفردا أو في مجموعة والتصفح على الفكرة الرئيسية والثانوية في النص.

 

ونات تتيح فرصة تمكن المعلم من وجود مكهذا، وينبغى للمعلم أن يكثر من استخدام التمارين القرائية التي من خاللها 
القدرة على القراءة لدى الدارسين وهي تعرف الرموز العربية، والتمييز بين الرموز المتشابهة، والربط بين الرموز ومدلوالتها، وفهم 

 17المقروء، والنطق بالسرعة المناسبة، وتنويع االختبارات في القراءة بنوعيها )الجهرية والصامتة(.
 

الرغم من الجهود المبذولة من قبل المعلمين لتنمية مهارة القراءة لدى الطلبة إال أنهم يواجهون بعض المشاكل سواء  على
كانت لغوية أم نفسية. من المشاكل اللغوية هي الضعف في النطق مع النبر والتنغيم الصحيح في القراءة الجهرية، وهذا ينبع من 

                                                           
 كما الحظت الباحثة في معهد غونتور الحديث يجاوى الشرقية 14 

 علوم اإلنسانية شعبة اللغة العربية وأدبهاتقرير التدريس بكلية اآلداب وال 15 

  2132البيانات من مالحظة الباحثة في شهر ديسمبر  16 

 .62عبد الحميد عبد هللا و ناصر عبد هللا الغالي، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية، دار االعتصام، د.ت.، صـ  17 
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يهم. فعلى المعلم محاولة حل هذه المشكلة والتغلب عليها. والمقترح لحل هذه المشكلة التدريب تأثر الطلبة بلغة األم المتمكنة ف
 مرارا على استماع القراءة من المتكلم بالعربية حتى يحاكيه الطلبة.

 

يدهم كأما المشكلة النفسية هي قلة شغف الطلبة ورغباتهم في القراءة. والحل لهذه المشكلة تشجيعهم بأهمية القراءة وتأ
بأنها مفتاح المعارف والثقافة وعن طريقها يسيطر العالم وما فيها باإلضافة إلى مهارة المعلم في اختيار المادة المناسبة لعمر 

 الطلبة ومتماشية باهتماماتهم وميولهم.     
 

ل المشاكل محاولة لحفعال، قد أجريت البحوث والدراسات لتنمية مهارة القراءة لدى الطلبة اإلندونيسيين وهذه تعتبر 
التعليمية. لذا نتائج هذه البحوث تعتبر وسيلة من الوسائل في تطوير تعليم مهارة القراءة من جانب استراتيجية التعليم مثل استخدام 

، 20ارة القراءة، واستخدام طريقة التعلم التعاوني لتنمية مه19، واستخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة18بطاقات األسئلة واألجوبة
، وغيرها من البحوث والدراسات يمكن االستفادة منها في تنمية مهارة 21واستخدام بطاقة الحقل الداللي في تنمية مهارة القراءة

 القراءة. 
 

كما طور باحثان أميركيان مارك سايدنبرغ من جامعة ويسكونسن ومايكل هارم من جامعة ستانفورد نموذجا حاسوبيا 
ارة القراءة وخلصا إلى أن المزاوجة بين المؤثر الصوتي والنمط البصري للكلمة تساعد المتعلم في المراحل األولى لدراسة تطور مه

 22على إدراك معنى الكلمة المقروءة بصورة أسرع وذلك بدوره يساعد على تعلم أيسر وأسرع.
 

 خاتمة
 

نما هي عملية تفكير معقدة،  ا تشمل تفسير الرموز المكتوبة )الكلمات والتراكيب(، وربطههذا فإن القراءة ليست عملية سهلة وا 
بالمعاني، ثم تفسير تلك المعاني وفقًا لخبرات القارئ الشخصية. فللقراءة مهارات أساسية وهي التعرف والفهم والنقد والتفاعل. وقد 

اءة القرآن ر من عمرهم حين يتعلمون قر بدأ الطلبة اإلندونيسيون من أبناء المسلمين يتعرفون على الحروف الهجائية في سن مبك
الكريم إال أنهم في البداية يقتصرون على فك الرموز المكتوبة إلى رموز صوتية ولم يتمكن من ربطها بمعانيها. وقد حاول المعلمون 

ن كانت طريقة النحو الترجمة ما زالت و  في تنمية مهارتهم في فهم المقروء باستخدام الطرق المختلفة واالستراتيجية المتنوعة. وا 
مستخدمة في بعض المؤسسات التربوية، فإن هذا يحتاج إلى دعم الحكومة في تنمية الموارد البشرية بعقد التدريب الخاص لمعلمي 

 اللغة العربية حتى يتمكنوا على تعليم اللغة العربية معرفيا ومهنيا.
 

حمد إنه نعم المولى  ونعم النصير. وصلى اهلل على سيدنا موال يفوتنا في نهاية الكالم أن نسأل اهلل التوفيق والهداية 
 وعلى آله وصحبه . وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .
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