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 الباب الثاين

 ت البث نظرايال

ك مفهـو مفهـو تصنيف أندرسوف ادلبحثُت: مها حيتوم ىذا الباب الثاين على 

 .مهارة القراءة

 مفهوم تصنيف أندرسون . أ

 تعريف تصنيف أندرسوف ( أ

 (Tassein) اللغة اليواننية تتكوف من كلمة تساسُتمن  (Taxonomy) التصنيف

التصنيف ىو  ٕ.قسمالتصنيف نظاـ  ٔعٍت القاعدة.مب (Nomos) ك نوموس مبعٍت تقسم

التغيَتات يف السلوؾ إىل  قسماستخدامها لتاليت أداة  التصنيف ا..اخل التفكَت إطار

يستخدـ التصنيف لتحديد  ٖاجملاالت ادلعرفية كالعاطفية كالنفسية. يعٍتثالثة رلاالت، 

كل ادلذكورة أعاله إىل استنتاج مفاده تعريف  التفكَت البشر. كدتييز مستوايت

                                                           
1
Wowo Sunaryo Kusnawa, Taksonomi Kognitif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), hlm. 2. 
2
John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, terj. Tri Wibowo, (Jakarta: Kencana, 2007), 

hlm. 468. 
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David Firna Setiawan, Prosedur Evaluasi Dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: CV. Budi 

Utama, 2012), hlm. 1. 
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التصنيف يف التعليم  يعٍت تقسيم كأىداؼ التعلمية ك مستول اإلدراؾ كادلهارات 

  ٗاحلركية كادلواقف البشرية.

م، تصنيف أندرسوف ابسم التصنيف بلـو مراجعة. يف تصنيف التعلي كمّسي

األفعاؿ بشكل عاـ  .أندرسوف يقسم األىداؼ. حيتوم بياف اذلدؼ على فعل كاسم

٘يصف األفعاؿ العملية ادلعريف.
تصنيف بلـو لو قياس فقط، كحُت تصنيف أندرسوف   

لو بعداف، مها رلاؿ ادلعرفة كرلاؿ العملية ادلعريف. العالقة بُت االثنُت تسمى جبدكاؿ 

ادلعريف على ستالفئات، يذكر كيفهم كتطبيق كحتليل  التصنيف. حتتوم رلاؿ العملية

 ٙكتقييم كيبتدع.

حيتوم رلاؿ ادلعرفة على أربع فئات، كىي الواقعية كادلفاىيمية كاإلجرائية كما 

كراء ادلعرفية. تعترب ىذه الفئات سلسلة متصلة من الواقعية إىل ما كراء ادلعرفية. 

ٚبعة.للفئات ادلفاىيمية كاإلجرائية ملخصات متتا
  

 تصنيف أندرسون تصنيف بلوم النمرة
 يَْذُكرُ  ادلعرفة .ٔ
 يَػْفَهمُ  الفهم .ٕ
 َتْطِبيقُ  انطباؽ .ٖ
 حَتِْلْيلُ  حتليالت .ٗ
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 تصنيف أندرسون تصنيف بلوم النمرة
 تَػْقِوْيُ  التوليفات .٘
َتدِعُ  التقييم .ٙ  يَػبػْ

 ٛاجلدول املقارن تصنيف بلوم وتصنيف أندرسون. 1.7

 رلاؿ ادلعرفة
 رلاؿ العملية ادلعريف

 يَْذُكرُ 
(ٔ) 

 يَػْفَهمُ 
(ٕ) 

 َتْطِبيقُ 
(ٖ) 

 حَتِْلْيلُ 
(ٗ) 

 تَػْقِوْيُ 
(٘) 

َتدِعُ   يَػبػْ
(ٙ) 

 معرفة الوقعي
 معرفة ادلفاىيمي
 معرفة إلجرائي
معرفة ما كراء 

 ادلعؤفة
 8اجلدول تصنيف أندرسون .1.1

 اتريخ تصنيف أندرسوف ( ب

غطى تصنيف  .(Taxonomy Bloom) تصنيف أندرسوف تنقيح تصنيف بلـو

كؿ ظهرت فكرة تصنيف أندرسوف أل ٓٔبلـو للمجاؿ ادلعريف قبل مراجعتو ستة أشياء.

مع د. فَتجياان  (David Krathwohl) ديفيد كراثوىوؿ مرة يف سلسلة من ادلناقشات

كبَتة احملررين يف رلاؿ النشر يف شركة النشر   (Dr. Virgiana Blanford) بالنفورد

                                                           
8
Ibid., 
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Ibid., hlm. 8. 
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I Nyoman Sudana Degeng, Ilmu Pembelajaran: Klasifikasi Variabel untuk 

Pengembangan Teori dan Penelitian. (Bandung: Kalam Hidup,2013), hlm. 202-203. 
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ماف . بعد أف حيمل الناشر لوصل(longman) كيسلي لوصلماف (Addison) أديسوف

(longman) .ٔٔكتاب تصنيف االزىار، يقـو بنشر كتسويق النسخة ادلنقحة
  

عقد العديد من األشخا. اجتماعنا دلناقشة ادلراجعة ككضع بعض لقد 

ا. حىت النهاية يف عاـ  ،اخلطط مت نشر   ـٜٜٗٔلكن اخلطة مل جتٍت أية نتائج أبدن

: أبثر رجعي على مدل أربعُت عامنا. عندىا فقط خطط  كتاب بعنواف تصنيف بلـو

ديفيد كراثوىوؿ كلورين أندرسوف لعقد اجتماع أكيل يضم أشخاصنا جددنا دلناقشة 

.ابورغباهتم كإمكانياهتم دلراجعة تصنيف التعليم ككت
12
  

استمر تنفيذ اخلطة، كبدأكا التفكَت من سيشارؾ يف ىذا ادلشركع. كأخَتان، ك 

كافقوا على دعوة شلثلُت من ثالث رلموعات: علماء النفس ادلعريف كمنظرم ادلناىج 

يف  ـٜٜ٘ٔكالباحثُت كخرباء االختبار كالتقييم. االجتماع االفتتاحي يف نوفمرب 

ٖٔ.(Syracuse, New York) سَتاكيوز،نيويورؾ
  

تقدي مسودة تصنيف التعليم يف ندكة اجلمعية األمريكية  ٜٜٛٔمث يف أبريل 

لبحوث التعليم. قبل ادلشاركوف يف الندكة ادلسودة بشكل عاـ كاقًتحوا مناقشة ادلسودة 
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Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, 

Pengajaran, dan Asesmen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. Xx. 
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Ibid., 
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، عقد اجتماع يف سَتاكيوز إلعداد مسودة يستكشفها ـٜٜٛٔابلتفصيل. يف يونيو 

 خرباء خارج الفريق

بدرجة   متربّعاف (Longman) كيسلي لوصلماف (Addison)كاف الناشر أديسوف 

كمت توزيع مشركع النص على  ،كافية لتجميع عدد كبَت من التعليقات من اخلرباء

، مت تنقيح مشركع النص . كاستنادان إىل ىذه ادلقاطعـٜٜٛٔأعضاء الفريق يف نوفمرب 

نقح مرة أخرل يف كاف االجتماع . كقد دتت مناقشة النص ادلـٜٜٜٔيف صيف عاـ 

، مت اإلعالف عن ـٕٔٓٓيف سَتاكيوز. كأخَتان يف عاـ  ـٜٜٜٔاألخَت يف أكتوبر 

ٗٔ.مراجعة تصنيف التعليم أك تصنيف ازىر يسمى تصنيف أندرسوف
  

 تصنيف أندرسوف أنواع ( ج

عرفة ك رلالة دلارلالو ادلعريف إىل قسمُت، رلالة أندرسوف يقسم تصنيف يف 

٘ٔ.ةادلعرفيلية عم
  

 رلاؿ ادلعرفة ( أ)

ادلعرفة ىي ادلعلومات اليت حتصل بعد . ادلعرفة رلاؿ زلدد كسياقي

استشعار كائن معُت. يف تصنيف أندرسوف، يتم االحتفاظ ببعد ادلعرفة يف 
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Ibid., 
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Kadek Bayu Agus Pramana dan Dewa Bagus Ketut Ngurah Semara Putra, Merancang 

Penilaian Autentik, (Bali: CV Media Education, 2019), hlm. 80-82. 
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التصنيف ادلنقح كلكن يتغَت إىل بعده اخلا. ألنو يفًتض أف كل فئة يف 

.الطالب تعلموالتصنيف تتطلب ادلعرفة مثل ما جيب على 
16
يتم تصنيف أبعاد  

 ٚٔكىي ادلعرفة الواقعية كادلفاىيمية كاإلجرائية كادلعرفية. ،ادلعرفة إىل أربعة أنواع

 (Factual Knowledge)معرفة الوقعي  .ٔ

ادلعرفة . كما نرل يف احلياة اليومية  ،يف شكل حقائق تكوف ادلعرفة

يف تصنيف  الواقعية ىي عادة يف مستول منخفض نسبيا من التجريد.

ادلعرفة الواقعية يتم دتييز ادلعرفة النظرية بناءن على مواصفاهتا. ديكن عزؿ 

 ٛٔ.ادلعرفة الواقعية يف أجزاء من ادلعلومات اليت يُعتقد أهنا تظل ذات معٌت

اليت ، معرفة ادلصطلحات تنقسم ادلعرفة الواقعية إىل نوعُت فرعيُت

مثل الكلمات  ،اللفظية تشمل معرفة التسميات كالرموز اللفظية كغَت

ىي  معرفة األجزاء التفصيلية لعناصر زلددة. ك كاألرقاـ كالعالمات كالصور

معرفة األحداث كادلواقع كاألشخا. كالتواريخ كمصادر ادلعلومات كما 

 ٜٔشابو ذلك.
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Nur Fajriana Wahyu Dkk, Pembelajaran Tematik dan Bermakna Dalam Perspektif 

Revisi Taksonomi Bloom, Jurnal Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana, 

Hlm. 95. 
17

Ramlan Efendi, Konsep Revisi Taksonomi Bloom dan Implementasinya Pada Pelajaran 

Matematika SMP, (Jurnal Volume 2 Nomor 1 P-ISSN: 2502-7638; E-ISSN: 2502-8391), hlm. 73. 
18

Anderson dan Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran,... hlm. 67-68. 
19

Ibid., hlm. 67-71. 
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 (Conceptual Knowledge) معرفة ادلفاىيم .ٕ

كالعالقات بُت تشمل ادلعرفة ادلفاىيمية حوؿ الفئات كالتصنيفات 

ا كمنظمنا. تشمل ادلعرفة  فئتُت أك أكثر من فئات ادلعرفة األكثر تعقيدن

ادلفاىيمية ادلخططات كالنماذج كالعقلية كالنظرايت اليت تقدـ ادلعرفة 

ككيفية ترابط أجزاء  ،اإلنسانية حوؿ كيفية تنظيم مادة الدراسة كتنظيمها

زاء معنا. تتكوف ادلعرفة ادلعلومات بشكل منهجي ، ككيف تعمل ىذه األج

معرفة ادلبادئ  ك معرفة التصنيف كالفئات، ادلفاىيمية من ثالثة أنواع

 ٕٓ.معرفة النظرايت كالنماذج كاذلياكل ك كالتعميمات

 (Procedural Knowledge) إجرية ادلعرفة .ٖ

معرفة كيفية. تتضمن ىذه ادلعرفة ادلهارات  ادلعرفة اإلجرائية ىي

كالتقنيات كاألساليب. تنقسم ىذه ادلعرفة اإلجرائية إىل ثالثة كاخلوارزميات 

كىي معرفة ادلهارات يف بعض اخلوارزميات كاخلوارزميات  ،أنواع فرعية

معرفة معايَت حتديد كقت ك معرفة التقنيات كاألساليب يف رلاالت معينة ك 

 ٕٔة.ادلناسباستخداـ اإلجراءات 
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Ibid., hlm. 71. 
21

Ibid.,hlm. 77. 
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 (Metacognitive Knowledge)ما كراء ادلعؤفة  ادلعلومات .ٗ

ما كراء ادلعرفة ىو مصطلح متعلق مبا يعرفو عن الشخص الذم 

يتعلم ككيف يضبط سلوكو كيضبطو. ما كراء ادلعرفة ىو أيضنا شكل من 

أشكاؿ القدرة على النظر إىل نفسو حبيث ديكن التحكم يف ما يفعلو على 

  ٕٕ.النحو األمثل

ادلعرفة ما كراء ادلعرفية ىي جديد يف التصنيف ادلنقح. يعتمد 

إدراج ادلعرفة ما كراء ادلعرفية يف فئة بُعد ادلعرفة على نتائج الدراسات 

احلديثة حوؿ الدكر اذلاـ دلعرفة الطالب إلدراكهم اخلا. كسيطرهتم على 

 ىذا اإلدراؾ يف أنشطة التعلم. تتمثل إحدل ميزات التعلم كالبحث يف

تطوير التعلم يف الًتكيز على أساليب جلعل الطالب أكثر كعيان كمسؤكلية 

عن معارفهم كتفكَتىم. تنطوم ادلعرفة كراء ادلعرفية على ادلعرفة حوؿ 

 و.نفساإلدراؾ بشكل عاـ ، ابإلضافة إىل الوعي كادلعرفة حوؿ اإلدراؾ 

 املثال أنواع وفرعيتها
عناصر األساسية اليت كجب دلعرفة الطالب لتعليم العم أك حلل ادلشكالت  -معرفة الوقعي

 على ذلك علم.
 .مفردات تقٍت كالرموز ادلوسيقة .ٔ .معرفة ادلصطلحات .ٔ

                                                           
22

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian III: 

Pendidikan Disiplin Ilmu, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 167. 
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 املثال أنواع وفرعيتها
معرفة األجزاء التفصيلية لعناصر ك  .ٕ

 .زلددة
ادلوارد الطبيعية األساسية كمصادر  .ٕ

 ادلعلومات ادلوثوقة.
 يف ىيكل الكبَت تسمح للعناصر ابلعمل معا.عالقة بُت عناصر   -معرفة ادلفاىيم

 .معرفة التصنيف كالفئات .ٔ
 

فًتة الوقت اجليولوجية كشكل  .ٔ
 .ملكية األعماؿ

 .معرفة ادلبادئ كالتعميمات .ٕ
 

صيغة فيثاغورم كقانوف العرض  .ٕ
 كالطلب.

 نظرية التطوير كىيكل اإلدارة. .ٖ .معرفة النظرايت كالنماذج كاذلياكل .ٖ

كيف تعمل الشيء، يزاكؿ الطريقة البحث، كمعايَت لتستخدـ مهارة،   -إجرية ادلعرفة
 خوارزمية، أسلوب كطريقة.

معرفة ادلهارات يف بعض  .ٔ
 .اخلوارزميات كاخلوارزميات

مهارات يف رسم كخوارزمية توزيع   .ٔ
 كل عدد

معرفة التقنيات كاألساليب يف  .ٕ
 .رلاالت معينة

معرفة معايَت حتديد كقت استخداـ  .ٖ
 ة.ادلناسباإلجراءات 

 طريقة ادلقابلة ك أسلوب الدراسي. .ٕ
 

معايَت الذم تستخدـ يف تقوييم  .ٖ
 مرفق الطريقة.

 ادلعرفة عن اإلدراؾ بشكل عاـ ككعي كمعرفة عن اإلدراؾ الذات. -فةما كراء ادلعر  ادلعلومات
 .ادلعرفة االسًتاتيجية .ٔ

 
دلعرفة بنيو معرفة ادلخططات كأداة  .ٔ

كمعرفة ادلوضوع يف كتاب مدرسي 
عن تستخدـ الطريقة حل 

 ادلشكالت.
ادلعرفية اليت تشمل  عن ادلهاـمعرفة  .ٕ

 ادلعرفة السياقية كالشرطية
معرفة عن أنواع التقوي كمعرفة عن  .ٕ

 ادلهمة ادلعرفية.
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 املثال أنواع وفرعيتها
ادلعرفة أف النفسي قوم نقد  .ٖ معرفة الذات .ٖ

ادلقاالت كضعيف يف كتابتها، 
كالوعي مبستول ادلعرفة الذم ديتلكو 

 الفرد.
 12أنواع وفرعيتها جمال املعرفة 1.2جدول 

 ةلية ادلعرفيرلاؿ العم ( ب)

العمليات ادلعرفية مراحل القدرة اليت  ٕٗالعملية ىي ادلراحل يف احلدث.

كىي عقليات لدل الطالب  ،تشمل مجيع أشكاؿ االعًتاؼ كالوعي كالفهم

ىناؾ ست فئات يف . ادلستخدمة يف تفاعالهتم بُت القدرات احملتملة مع البيئة

 ٕ٘:ادلعريف ةالعملي رلاؿ

 رُ ك  التَّذ  .ٔ

 ٕٙعملية التذكر ادلعرفة ىي أخذ معرفة من ذاكرة طويل األمد.

لتقييم تعلم الطالب يف أبسط فئة العملية ادلعريف، يقدـ ادلدرس أسئلة 

  للتعرؼ أك تذكرىا مواد التعليم.

 

                                                           
23

Anderson dan Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran,... hlm. 41-42. 
24

Pius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: ARKOLA, 2001), hlm. 640. 
25

Muri Yusuf, asesmen dan evaluasi pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 194. 
26

Anderson dan Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran,... hlm. 99. 
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 الفهم .ٕ

بناء معٌت يقاؿ إف الطالب يفهموف ما إذا كانوا يستطيعوف 

رسائل التعلم. يفهم الطالب عندما يربطوف ادلعرفة اجلديدة مبعرفتهم 

القددية. بتعبَت أدؽ يتم دمج ادلعرفة اجلديدة ادلدخلة مع ادلخططات 

ٕٚكاألطر ادلعرفية احلالية.
  

 َتْطِبيقُ ال .ٖ

العملية ادلعرفية للتطبيق استخداـ إجراءات معينة للعمل أك حل 

يق ارتباطنا كثيقنا ابدلعرفة اإلجرائية. أسئلة التدريب ادلشكلة. يرتبط التطب

ادلهاـ اليت يعرؼ الطالب إجراءات إدتامها. تتكوف فئة التطبيق من 

ٕٛعمليتُت مها التنفيذ كالتعدـ.
  

 َتْحِلْيلُ ال .ٗ

يتضمن التحليل عملية تقسيم ادلواد إىل أجزاء صغَتة كحتديد  

تضمن ىذه الفئة من كيفية العالقات يف كل جزء كاذليكل العاـ. ت

ٜٕالتحليل العمليات ادلعرفية للتمييز كالتنظيم كالنسب.
  

                                                           
27

Ibid., hlm. 105-106. 
28

Ibid., hlm. 116. 
29

Ibid., hlm. 120. 
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 تَػْقِوْيُ ال .٘

يتم تعريف التقييم على أنو اختاذ القرارات بناءن على ادلعايَت. 

ادلعايَت األكثر استخدامنا ىي اجلودة كالفعالية كالكفاءة كاالتساؽ. يتم 

الفئة بتقييم العملية ادلعرفية حتديد ىذا ادلعيار من قبل الطالب. تقـو 

ٖٓللفحص كاالنتقاد.
  

 اإلبداع .ٙ

ينطوم اخللق على عملية ترتيب العناصر يف كل متماسك أك 

كظيفي. يتم تصنيف األىداؼ يف إنشاء مطالبة الطالب إبنشاء منتجات 

جديدة من خالؿ إعادة تنظيم عدد من األجزاء يف منط أك بنية مل تكن 

ٖٔموجودة من قبل.
  

 ثالاملتعريف و ال أمساء األخرى وعملية املعريف أنواع
 أخذ معرفة من ذاكرة طويل األمد -التذّكر .ٔ

 تحديدال تعرؼال .ٔ.ٔ

تضع ادلعرفة يف ذاكرة 
الطويلة ادلدل اليت تطبق 
تلك ادلعرفة )مثاؿ، تعرؼ 
اتريخ حدث مهم يف 

 التاريخ اإلندكنيسي(

                                                           
30

Ibid., hlm. 125. 
31

Ibid., hlm. 128. 
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 ثالاملتعريف و ال أمساء األخرى وعملية املعريف أنواع

 أيخذ تذكرال .ٕ.ٔ
اسًتجاع ادلعرفة ذات الصلة 

 الذاكرة طويلة األجل.من 
 يشّيد ادلعٌت من ادلواد التعليم مشاؿ يف ما قيل ككتابة مع ادلدّرس. -مُ فهال .ٕ

 يفسر .ٔ.ٕ

 توضيح
 إعادة صياغة

 يعرض
 ترجم

تغيَت شكل كاحد من صور 
 إىل شكل آخر.

 يظهر ثاؿادل .ٕ.ٕ
 مثيل

العثور على أمثلة أك الرسـو 
 التوضيحية للمفاىيم.

 يصّنف صنفالت .ٖ.ٕ
 يبّوب

 شيء يف فئة كاحدة.حتديد 

 تغليفال .ٗ.ٕ
 جّرد الفكرة

 يعّمم
ادلواضيع العامة رلردة أك 

 النقاط الرئيسية.

 لخصالت .٘.ٕ

 استنتج
 يستنبط
 حتريف
 تكّهن

جعل استنتاجات منطقية 
 من ادلعلومات الواردة.

 قارفال .ٙ.ٕ
 تباين
 رمست
 يوفق

حتديد العالقة بُت فكرتُت 
 أك كائنُت كما شابو.

 جيعل شاكلة يشرح .ٚ.ٕ
منوذج سبيب يف إنشاء 

 النظاـ
 تنفيذ أك تستخدـ اإلجراء يف حاؿ معُت. -َتْطِبيقُ ال .ٖ

تطبيق إجراء على ادلهاـ  أدل يعدـ .ٔ.ٖ
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 ثالاملتعريف و ال أمساء األخرى وعملية املعريف أنواع
 ادلألوفة.

تطبيق إجراء علي مهمة  يستخدـ يطبق .ٕ.ٖ
 غَت مألوفة.

جيزّأ ادلواد إىل جزء صياغتة ك حيدد عالقة بُت جزء ك كل  -َتْحِلْيلُ ال .ٗ
 تكوين أك أىداؼ.

 يباين .ٔ.ٗ

 يفرد
 يفّرؽ
 يًتّكز
 اختيار

دييز ادلوضوع ذم الصلة عن 
غَت ذم صلة، اجلزء ادلهم 

 من غَت ادلهم.

 ينظم .ٕ.ٗ

 يكتشف
 دتاسك
 يلحم
 جيعل
 سلّطط
 يصف
 دكر

 ىيكل

حتديد كيفية عمل العناصر 
 أك عملها يف اذليكل.

 تفكيك يقتسم .ٖ.ٗ
حدد كجهة النظر أك 
االضلياز أك القيمة أك النية 

 كراء ادلوضوع.
 بناء على معايَت أك راية.أخذ استنتاج  -تَػْقِوْيُ ال .٘

 تفحص .ٔ.٘
 تنسيق
 يكشف
 يراقب

البحث عن عدـ تناسق أك 
أخطاء يف عملية ما، حدد 
ما إذا كانت العملية ذلا 
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 ثالاملتعريف و ال أمساء األخرى وعملية املعريف أنواع
تناسق داخلي أـ ال، مث  خيترب

أحبث عن فعالية اإلجراء 
 الذم يتم شلارستو.

 يقيم ينتقد .ٕ.٘

العثور على االتساؽ بُت 
كادلعايَت اخلارجية ادلنتج 

كحتديد ما إذا كاف ادلنتج 
لديو االتساؽ اخلارجي، 
كالعثور على دقة اإلجراء 

 حلل ادلشكالت
يلحم جزء لشكل شيء جديد كمتماسك أك ليجعل نتاج  -اإلبداع  .ٙ

 أصلّي.

 يفًتض يصوغ .ٔ.ٙ
جعل فرضية تستند إىل 

 معينة.معايَت 

خطة اإلجراءات إلكماؿ  يعدّ  خّطط .ٕ.ٙ
 ادلهمة.

 خلق منتج. بناء إنتاج .ٖ.ٙ
 21ةجمال عملية املعرفي 1.3جدول 

 عالقة بُت تصنيف أندرسوف كمهارة القراءة ( د

ا يبذلو ادلعلم يف إنشاء أنشطة تعليمية لتحقيق أىداؼ التعلم.  ٖٖالتعلم جهدن

ال ديكن إنكار أف اجملاؿ ادلعريف يرتبط ارتباطنا كثيقنا بتعلم اللغة العربية. ليس فقط 

                                                           
32

Anderson dan Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran,... hlm. 100-102. 
33

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., hlm. 32. 
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اللغوية اليت جيب على الطالب إتقاهنا. كما قاؿ عبد احلميد إف ادلفردات ادلهارات 

ىي إحدل قواعد تطوير اللغة العربية. من بُت األىداؼ لتعلم ادلفردات العربية ىو 

 ٖٗفهم معٌت ادلفردات، سواء ادلعٌت أك ادلعجم ككذلك يف سياؽ أكقات زلددة.

رة تعلم اللغة العربية ىناؾ أيضنا ليس فقط يف تعلم عناصر اللغة العربية، يف مها

عالقة كثيقة مع اجملاؿ ادلعريف يف تصنيف أندرسوف. على غرار تعلم ادلفردات العربية، 

يف تعلم مهارة القراءة ىناؾ عملية للتعرؼ على ادلفردات ادلوجودة يف القراءة، مث 

  .رأسيحاكؿ الطالب تذكر ادلفردات ادلعركفة، حبيث توفر فهمنا للطالب من يق

تبدأ مستوايت اجملاؿ ادلعريف ادلستخدمة يف تعلم ادلهارة القراءة ابلتعقيد، بدءنا 

(. جيب أف يكوف تطبيق اجملاالت ادلعرفية اإلبداعمن مستول التذكر حىت إنشاء )

لدل طالب تعلم ادلهارة القراءة قادرين على التمييز بُت احلركؼ كالتعرؼ على 

على فهم معٌت الكلمات )الفهم( كتكوف قادرة على  الكلمات )التذكر( كتكوف قادرة

معرفة العالقات ادلنطقية )التحليل( كاستنتاج زلتول اخلطاب من الفهم الذم مت 

 ٖ٘(.اإلبداعاحلصوؿ عليو كالقراءة النقدية )

 

                                                           
34

Muhammad Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab – Untuk Studi Islam, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 33. 
35

Ibid., hlm. 442. 
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 مزااي ك عيوب تصنيف أندرسوف ( ق

 :تصنيف أندرسوف لو ادلزااي كالعيومبن بُت ميزات تصنيف أندرسوف كما يلي

التمييز بُت معرفة شيء كزلتوايت أفكاره اخلاصة كمعرفة كيفية القياـ بذلك،  ( أ)

 ككذلك اإلجراءات ادلستخدمة يف حل ادلشاكل.

ديكن أف يرتبط كل مستول من مستوايت ادلعرفة كمستوايت العمليات ادلعريف  ( ب)

حبيث ديكن للطالب أف يتذكر ادلعرفة الواقعية أك اإلجرائية أك يفهم ادلعرفة 

 .النظرية أك ما كراء ادلعرفية أك حتليل ادلعرفة ما كراء ادلعرفية أك الواقعية

يعترب تصنيف أندرسوف موازنا للتحوالت السائدة يف تعليم القرف احلادم  ( ج)

 .كالعشرين

 يستخدـ تصنيف أندرسوف أفعاؿ أكثر دقة. ( د)

ٖٙة.ليس فقط شرح أبعاد ادلعرفة، كلكن أيضنا استخداـ أبعاد العمليات ادلعرفي ( ق)
  

 .يساعد ادلعلم يف جتميع األسئلة لقياس مستول صلاح الطالب ( ك)

                                                           
36

David Firna Setiawan, Prosedur Evaluasi,... hlm. 12-13. 
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من خالؿ االنتباه إىل أنواع ادلعرفة كأنواع العمليات ادلعرفية، سيطور ادلعلم  ( ز)

بسهولة أكرب ادلشكالت ألف أنواع ادلعرفة كالعمليات ادلعرفية ادلطلوبة تكوف 

ٖٚأكثر كضوحنا.
  

 :تصنيف أندرسوف كما يلي من مدخل عيوبك أما 

خاصة يف إعداد  ،ال يزاؿ ادلعلموف يواجهوف صعوبة يف التقدي يف ىذا اجملاؿ ( أ)

 .أدكات التقييم

حبيث مل ينفذ الكثَتكف منو  ،ال يعلم الكثَتكف أف تصنيف بلـو قد مت تنقيحو ( ب)

ٖٛيف ادلدارس أك ادلدارس الدينية.
  

تصنيف التعلم كتطبيقو  ال يزاؿ ىناؾ أكلئك الذين ال يفهموف ابلكامل ( ج)

 .الصحيح يف عامل التعليم

 .ليست كل تطبيقاهتا شاملة ( د)

 .العديد من التصنيفات ادلنظمة ( ق)

 .العديد من أكجو القصور يف تطبيقو ( ك)

 

                                                           
37

Ari Widodo, Taksonomi Tujuan Pembelajaran, (Bandung: Jurnal Didaktis, vol 4, 2005), 

hlm. 9. 
38

Rosana, Belajar Menulis PTK, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 28-

29. 
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ٜٖكسائل اإلعالـ الداعمة األكلية. ( ز)
  

 مفهوم مهارة القراءة . ب

 تعريف مهارة القراءة ( أ

تصبح مهارة أساسية  ىي إحدل من مهارة اللغة العربية الذممهارة القراءة 

 ادلتعلموف يتقنها أف جيب مهارات ىي العربية اللغة مهارات ٓٗيف تعليم ادلهارة القراءة.

 كفهمو مكتوب شيء زلتوايت على التعرؼ على القدرة ىي القراءة مهارات. العرب

 .القلب يف ىضمو أك بتالكتو

معرفية بُت ىناؾ عالقة ك قراءة ىي عملية التواصل بُت القارئ كالكاتب، ال

. ادلهارة من أىم األىداؼ يف تعلم اللغات األجنبية إحدلالقراءة  ٔٗاللغة كادلكتوبة.

القراءة دتلك معرفتُت، يعٍت تغَت رمز إىل صوت ك تقاط معٌت من الوضع الذم قد 

القراءة ىي نطق الرموز ك فهمها، ك حتليل ما  ٕٗيرمز إليو ابلرمز ادلكتوب ك الصوت.

كالتفاعل معو، كإفادة منو يف حل ادلشكالت، ك اإلنتفاع بو يف ىو مكتوب كنقده، 

 ادلواقف احلياكية، كادلتعة النفسية ابدلقركء.

                                                           
39

Devi Riwut Riyani, Taksonomi Pembelajaran, (jurnal Pendidikan:2015), hlm. 3. 
 .ٖٚـ(، ..  ٕٗٗٔ، )مؤسسة لوقف اإلسالمي, دركس الدكرات التدربية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن إبراىيم فوزاف،  ٓٗ

41
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran,... hlm. 143. 

42
Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 

hlm. 127. 
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تتكوف من تفسَت الرموز يتحدث هبا القارئ بطريقة  عقلعملية  اءةمهارة القر 

مهارة  ٖٗ.معينة كتطالب بفهم ادلعٌت كتفسَت ادلعٌت الكتشاؼ ادلعلومات الواردة فيو

من خالؿ النص  ىي عملية اتصاؿ تنقل ادلعلومات من ادلؤلف إىل القارئ القراءة

القراءة كسيلة الكتساب خربات جديدة تتناغم مع طبيعة العصر اليت  ٗٗ.الذم يقرأه

تتطلب من اإلنساف ادلزيد من امعرفة احلديثة كادلتجددة، كما تتطلب تطوير القارئ 

 رصيد اخلربات لدل الفرد.لقدراتو العقلية كاألمناط التفكَت، كتنمية 

كديكن  عالقة سلارج احلرؼ ٘ٗ،فيما يليدلهارة القراءة معايَت التعلم اجليد 

قادر على ك  دتامنا كابلتفصيل القراءةفهم نص القواعد ادلخرج ك التكيف مع ك  دتييزىا

 احلفاظ على احلقوؿ الطويلة كالقصَتةك  التمييز بُت محزة متصل ك محزة ادلوقوؼ

احلفاظ على ك  حذؼ الرسالة ك إضافة احلركؼ ك استبداؿ شلاثلة جتنب خطاابتك 

دتيز األفكار الرئيسية ك حتليل األفكار الرئيسية لنص اءة ك الوقف التاـ ادلرتبط بنص القر 

 .حتليل كانتقادك  كادلؤيدين

 

 
                                                           

(, ٕٕٔٓ، )ماالنج: مطبعة جامعة موالان ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ادلوجو لتعليم ادلهارة اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم،  ٖٗ
 ..ٙٔ-ٕٙ. 

 .ٕٔ-ٔٔ(، .. ٕٕٔٓ, )عماف: دار العماف, أسس القراءة ك فهم ادلقركء بُت النظرية ك التطبيق، دمحم حبيب هللا ٗٗ
 .ٔٛ(، .. ٜٜٔٔ، )القهراة: دار النصر لطبعة اإلسالمية، أسس العدد الكتب التعلمية لغَت الناطقُت ابلعربيةانصَت بن عبد هللا الغايل،  ٘ٗ
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 أىداؼ تعليم مهارة القراءة ( ب

 كايقاعالصوت القراءة مع  ةمهار  دتلك أف يكوف الطالب القراءة هتدؼ أنشطة

 ،تحسُت الفهمالقراءة لرة اهماذلدؼ العاـ من تعلم . تصف مشاعر الكاتبك  دّقة

ا دلواصلة تعزيز  مثل ربط أفكار القراءة ابخلربات اليت ديتلكها الطالب. ىذا مفيد جدن

 ٙٗ.األفكار كاخلربات لتكوف دائمنا متفائالن 

مستول  يف على القراءة الكفاءةتعزيز  مهارة القراءةم يتعل مناذلدؼ احملدد 

عناصر فهم القراءة بشكل صحيح كسريع كسوؼ تساعدىم ادلعرفة ادلعرفية لدل 

سلطط  ٚٗ.الطالب على التمييز بُت األفكار الرئيسية كدعم األفكار كالقراءة النقدية

القارئ حيدد صلاح فهم القراءة. ادلخطط ىو كصف نفسي للقارئ عند الذىاب إىل 

عرفة السابقة اليت ديتلكها أف يكوف ادلخطط نتيجة للتجربة أك ادل نشاط القراءة. ديكن

 ٛٗ.للطالب

                                                           
 .٘ٛ(, .. ٕٚٓٓ, )عماف: عامل الكتب احلديث، القراءة الناقدة للطلبة ادلتفوقُت عقلياأسس تعليم زلمود فندم العبد هللا,  ٙٗ
 .ٔٚٔ(, .. ٜٙٙٔ, )القاىر: دار الكاتب العريب, مشكالت تعليم اللغة العربية لغَت العربعلي احلديدم,  ٚٗ

48
Yunus Abidin, Pembelajaran Membaca Berbasis Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. 

Refika Aditma, 2012), hlm. 60. 
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 ،للحصوؿ ادلعلومات كاثنيان  ،أكالن  قسمُت اءةإف الغرض من مهارة القر 

كما   اءةالقر  ارةمهكفقنا حملمد علي اخلويل فإف الغرض من تعلم  ٜٗ.للحصوؿ ادلتعة

  ٓ٘:يلي

 دراسةلل ( أ)

 ستنتاجلال ( ب)

 لقراءة مع اذلدؼ ( ج)

 االختبارمع قراءة ل ( د)

  اتهيوجللت ( ق)

 .لعبادةا هبدؼقراءة لل ( ك)

، كمها األىداؼ مهارة القراءة قسمُت الغرض تعلم سيف ادلصطفى إفكفقنا لػ

العامة كاألىداؼ اخلاصة. اذلدؼ العاـ ىو التعرؼ على النص ادلكتوب بلغة 

كفهم ادلعلومات الواردة صراحة كضمنان كفهم ادلعٌت  كاستخداـ ادلفردات األجنبية

                                                           
 .ٖٖٔ(، .. ٜٔٙٔ، )مصر: دار ادلعركؼ، اللغة العربية: أصوذلا النفسية ك تركؽ تدريسهاعبد اجمليد ك عبد العزيز، ٜٗ

 .ٕٔٔ(، .. ٕٓٔٓ, )رايض: شللكة عربية سعودية، السليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اخللي,  ٓ٘
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للتعلم ثالث  اخلا.تنقسم األىداؼ  ٔ٘.ادلفاىيمي كفهم القيمة التواصلية للجملة

 مرحلة ادلبتدئُت كادلرحلة ادلتوسطة كادلرحلة ادلتقدمة. مكى ،مراحل من اللغة

سالمة للقراءة عند ما كليد يعٍت تدريب القارمء علي أىداؼ اخلاصة ك أما 

النطق ابخراج احلركؼ من سلارجها الصحيحة كضبط ما يقراء ضبطأ صحيحا كاألداء 

ادلعرب عن ادلعٌت كاإلنطالؽ يف القراءة كمراعة اسارة الوقف كفهم ما يقوؿ كالتفاعل معو 

كاالفادة منو يف حياتو كأثراء ادلعجم القارمء اللغوم مبا يضاؼ اليو من مفرات 

 ٕ٘اءة كتنمية ادليل للقراءة عند القرمء.كتراكيب كدبواسطة القر 

زلمود أمحد السيد عن أىداؼ تعليم القراءة يعٍت أف يقراء الطالب قراءة ككاف 

يتوافر فيها عنصرا السرعة ادلناسبة كالفهم الصحيح مع التدرج فيهما كفقا لنمو 

انتقاء الطالب كينمو ميل الطالب إىل القراءة كيزداد شغفو هبا كيقدر الطالب على 

ادلادة الصاحلة للقراءة كيقدر على ألداء ادلعرب عن ادلعٌت يف تالكة القرآف كانشاد 

 الشعر.
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 مواد تعليم مهارة القراءة ( ج

كالطالب يف عملية  دّرسادلاليت يستخدمها  ىي عنصر الدراسية ادلواد

ىناؾ العديد من العوامل اليت جيب على ادلعلم أخذىا يف االعتبار عند  ٖ٘التعلم.

مبا يف ذلك دقة احملتول كتغطية كدقة ادلواد كالعرض التقدديي أك التعبئة  ،اختيار ادلواد

كالتغليف كالتوضيح كاستخداـ اللغة. يعد استخداـ اللغة أمرنا مهمنا ألنو من خالؿ 

ب حتفيزىم على قراءة زلتوايت النص كالقدرة على يُتوقع من الطال ،قراءة ادلواد

 ٗ٘.حىت يتمكن من اإلجابة على األسئلة بشكل صحيح ،فهمها

ديكن أف تستخدـ مواد ابللغة الثانية أنواعنا سلتلفة من النص. ديكن أخذ ىذا 

مادة توفر معلومات معينة كادلواد هتدؼ إىل توفَت التوجيو ك النص من األنواع األدبية 

حيتاج قراء ىذه النصو. ادلختلفة إىل . الصور ادلرئية تعطى النصك كالتقارير التقييمية 

 ٘٘.فهم ادلعلومات الواردة يف النص بشكل صريح
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 طريقة تعليم مهارة القراءة ( د

ادلعلومات أك ادلواد  الضركرم حبيث نقل ىناؾ يف دكرة التعلم أف يكوف طريقة

ىناؾ عدة طرؽ ديكن ادلهارة القراءة يف تعلم ، التعليمية كتلقيها بشكل جيد

 ٙ٘:استخدامها يف نقل ادلواد للطالب

 .كينبو الطالب إىل ىذه القراءات ،يقرأ ادلعلم على الفور ادلواد التعليمية ( أ)

 .يكرر ادلعلم القراءة مرة أخرل عن طريق اتباع الطالب معنا ( ب)

 .ادلعلم بتعيُت طالب كاحد ليتناكب على القراءةيقـو  ( ج)

يسجل ادلعلم الكلمات الصعبة على السبورة مث يبحث ادلعلم عن الكلمات  ( د)

ادلماثلة أك الكلمات ادلتعارضة حىت يتمكن الطالب من ختمُت ادلعٌت قبل 

 .أف يشرح ادلعلم ادلعٌت احلقيقي

 أنواع القراءة ( ق

ى أنواع القراءة من حيث األىداؼ أف أنواع القراءة سلتلفة كسنتقصر عل

كاألداء. كأما القراءة من حيث األحداؼ ىي قراءة للبحث عن اإلجابة كعن  

األسئلة، قراءة للمتعة ك الًتكيح كالتلسية، قراءة الدرس، قراءة لتصيل معلومات، قراءة 
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 إلجابة عن األسئلة اإلمتحاف، قراءة للتاءكيد على اكتساب الطالب مهارة القراءة،

 قراءة ادلواد الدراسية ادلختلفة من أجل تعليم.

 كأما  تقسيم القراءة من حيث األداء إىل:

 القراءة الصامتة ( أ)

أف القراءة تعتمد على اإلدراؾ البصرم الذم يرجتم إىل كعي ذىٍت 

تعريف القراءة الصامتة األخرل أبهنا استقباؿ اللرموز  ٚ٘مباشرة دكف نطق.

يف حدكد خربات القارئ السابقة ادلطبوعة كإطعاؤىا ادلعٌت ادلناسب ادلتكامل 

مع تفاعلها ابدلعاين اجلديدة ادلقركءة ك تكوف خربات جديدة كفهمها دكف 

 استخداـ أعضاء النطق.

 القراءة اجلهرية ( ب)

قراءة الصامتة، مثل حتريك البصرم القراءة اجلهرية تشمل ما يف ال

الرموز الكتابية، كإدراؾ العقلي دلدلوالهتا كمعانيها، إال أف نزيد عليها ابلتعبَت 

الشفهي عن ىذه ادلدلوالت كادلعاين، بنطق الكلمات ك اجلهر هبا. كالقراءة 

 ٛ٘اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة.
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 القراءة التحصلية ( ج)

كتقضي ىذه القراءة ابلًتيث كاألانة اـ، كيقصد هبا االستذكار كاإلدل

لفهم ادلسائل إمجاال كتفصيال كعقد ادلوازنة بُت ادلعلومات ادلتشاهبة كادلختلفة 

 كغَت ذلك شلا يساعد على تثبيت احلقائق يف األذىاف

 القراءة جلمع ادلعلومات ( د)

كفيها يرجع القارئ إىل عدة مصادر، جيمع منها ما حيتاج إليو من 

خاصة. كذلك كقراءة الدراسي الذم يعد رسالة أك حبثا كيتطلب معلومات 

 ىذا النوع من مهارة القراءة يف التصففح السريع كقدرة على التلخص.

 القراءة للمتعة األدبية كالرايضة العقلية ( ق)

كىي قراءة خالية من التعمق كالتفكَت. كقراءة األداب كالفكاىات 

 كالطرائف.

 القرءة الندية التحليلية ( ك)

ىي كنقد الكتاب أك إنتاج العقل للموازنة بينو كبُت غَته. كىذا 

 ٜ٘النوع من القراءة اليت حيتاج هبا إىل مزيد من التأين كالتمحيص.
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