
 
 

02 
 

 الباب الثاين

 النظرايت

 والبحث, أسئلةالنظرايت اليت تستخدم كأساس للحل  باب الثاينذا الىعرض 

مفهوم  مهارة التفكَت العليا،مفهوم  مدخل التعليم،مفهوم عن ثالثة مباحث: تضمن ت

 .قراءةتعليم مهارة ال

 مفهوم مدخل التعليم .أ 

وفقا ل أنطوين، ادلدخل ىو  جهاز أو إدراك أو فهم أو اعتقاد أو نظرية عن ما 

، دبعٌت  أنو مقبول، دون إثبات. و بديهيىي اللغة و كيفية تدريس اللغة. وادلدخل 

وظيفة ادلدخل كمبادئ توجيهية عامة ومبادئ توجيهية مباشرة ألسلوب التدريس الذي 

استخدامو. وقد ولد ادلدخل أحياان الطريقة على الفور.مثل الطريقة التواصلية اليت يتعُت 

 1تؤخيذ من ادلدخل التواسلية.

ادلصطلح  ىذار اشأ. و و التعليم التعلم ة ما بُتم ىو معيار عملييالتعل إن مدخل

 . وينقسمحول ادلدرس و الطالب ةشائعالتزال فيها الطبيعة  ال  ةإذل راي حدوث عملي

                                                           
1
Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Lisan 

Arabi, 2018), hlm. 14 
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 ىيركز عل ذيال دخلادل ادلعلمُت و ىيركز علعلا ادلدخل الذي  مدخلُتإذل  دخلىذا ادل

2 الطالب.
 

م الذي يضع الطالب  يالتعل وى ادلعلمُت ىيركز عل الذي ميالتعلوأّما مدخل 

، يضع ادلعلمون  دخلالتعلم والتعلم ىي الكالسيكية. ويف ىذا ادل ةككائنات يف أنشط

م يتم يالتعلة ابن إدارا دخلأنفسهم ابعتبارىم ادلصدر الوحيد للتعلم. ويتميز ىذا ادل

 ربديدىا من قبل ادلعلم فقط.

م الذي يضع الطالب  يالتعل مدخلىو  الطالب ىركز عليم يالتعل مدخل و لكنّ 

 ةالطالب لديهم فرصكان ،   دخلالتعليمية احلديثة. يف ىذا ادل ةنشطضيع التعلم واألكموا

وفقا دلصاحلهم  ةمباشر  ةنشطمفتوحة جلعل اإلبداع وتطوير إمكاانهتا من خالل األ

 كما يلي:  الطالب ىركز عليم يالتعل مدخل 3 ورغباهتم.

 (CBSA) م الطالب النشطُتيدخل تعلم (1

. بم النشط الطاليالتعل مدخلىو مصطلح آخر من  دخلىذا ادل

، أي تنفيذ التعلم. ؽلكن إعطاء ىذا وادلصطلح ليس أسلوابً أو تقنية بل ىو عمليّ 

على التعلم فكراي وعاطفيا، وىذا يعٍت أنو ليس رلرد تشكيل  ةعملية تنطوي دخلادل

                                                           
2
Rusman, Belajar dan Pembelajaran (Berorientasi Standar Proses Pendidikan), (Jakarta: 

KENCANA, 2017), hlm. 209 
3
Ibid., hlm. 210 
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طفية. وبعبارة الطالب األذكياء ولكن بدال من ذلك يتطلب توازان بُت الذكاء والعا

غرض الرئيسي من التعلم ىو تشكيل الطالب كلو ، وىو اتقان أأخرى ، فإن 

   ادلتوازن. يئةادلعرفة وادلهارة واذل

   (Inquiry Approach) يدخل التحقيقادل (2

هبدف تدريب ادلتعلمُت  البياانت معلومات علىموجو  ادلدخل الذيىو 

يتم منح ادلتعلمُت حرية امتالك  ولديهم القدرة على العثور ادلعرفة والبحث عنها.

. ويشمل ام مفتوحي. دبعٌت أن ىذا التعلُتوالتعبَت عن األفكار وفًقا إلبداع ادلتعلم

  الذين يبحثون عن ادلعلومات عن طري  طرح األسئلة.ُتادلتعلم ادلدخلىذا 

 (Construktivism Approach)   ائيةدخل البنادل (3

يف التعلم الذي يؤكد أكثر على مستوى اإلبداع  ادلدخلالبنائية ىو  ادلدخل

الطاليب يف توجيو األفكار اجلديدة اليت ؽلكن أن تكون ىناك حاجة للتنمية الذاتية 

م فقط كمرشد يكون دور ادلعلّ  دخليف ىذا ادل  للطالب على أساس ادلعرفة.

ألنشطة التعليمية ، وابلتارل فإن ادلعلم أكثر تركيزًا على نشاط الطالب وميسر يف ا

ويعطي الطالب الفرصة لتوجيو األفكار اجلديدة وفًقا للمواد ادلقدمة لتحسُت قدرة 

 .الطالب شخصياً 
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 (Scientific Approach)دخل العلمي ادل (4

الذي يستند إذل احلقيقة من خالل البحث يف  دخلالعلمي ىو ادل ادلدخل

العلمية. إثبات احلقيقة مع األساليب العلمية  دخلاألعراض الطبيعية ابستخدام ادل

اليت ذبري بشكل منهجي، والدراسات اخلاضعة للرقابة والتجريبية والنقدية. ويتميز 

فسَتىا ىذا النهج بسمات أو ظواىر مادية تعليمية قائمة على احلقائ  ؽلكن ت

دبنط  أو منط  معُت؛ ال يقتصر على، أو رلرد وعلية. تشجيع الطالب وإذلامهم 

للتفكَت النقدي والتحليلي وادلناسب يف ربديد وفهم وحل ادلشكالت وتطبي  مواد 

 4.أو مواد تعليمية

 مهارة التفكري العليا  .ب 
 حقيقة مهارة التفكري العليا  .1

ادلتعلم يف ادلستوايت ادلعرفية العالية  لدى التفكَت ةىي عملي العليا التفكَت  ةمهار 

حل  ةاليت مت تطويرىا من سلتلف ادلفاىيم واألساليب ادلعرفية وعلم التصنيف مثل طريق

5 مي.و ادلشكلة، بلوم التصنيف، وتصنيف التعلم والتدريس والتق
 ،وأّما عند رسنيك 

التفكَت ادلعقد يف وصف ادلواد ، واالستنتاجات ،  ةىي عملي العلياالتفكَت  ةمهار 

                                                           
4
Saifuddin Mahmud dan Muhammad Idham, Strategi Belajar Mengajar, (Aceh: Syiah 

Kuala University Press, 2017), hlm. 76-78 
5
Hatta Saputra, Pengembangan Mutu Pendidikan Menuju Era Global: Penguatan Mutu 

Pembelajaran dengan Penerapan HOTS (Higher Order Thinking Skills), (Bandung: SMILE’s 

Publishing, 2016), hlm. 91 
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العالقات من خالل اشراك النشاط الذىٍت  ةوإنشاء التمثيل ، والتحليل ، وأقام

6 األساسي.
 

من ادلتعلمُت ؽلكن  العلياالتفكَت  ةمع مهار  ي،و ويهالجلنيومان ا ابلنسبة مّ أ

حل ادلشاكل  ىعل ة، وقادر  التمييز بُت األفكار أو األفكار يف واضحة ، وجادل جيدا

االفًتاض فهم األشياء ادلعقدة تصبح أكثر  ىعل ةبناء تفسَتات ، وقادر  ىعل ة، وقادر 

ال زبترب جانب الذاكرة أو احلذف  العلياالتفكَت  ةوبعبارة أخرى ، فان مهار  7 وضوحا.

 8 توليف والتقييم.التحليل و الفحسب ، بل زبترب جوانب 

عندما يقوم شخص ما بربط  العلياالتفكَت  ة، سوف ربدث مهار  Vuiوفقا ل 

تنظيم  ةوادلرتبطة هبا أو أعاد ةمع ادلعلومات اليت مت زبزينها يف ذاكرت ةمعلومات جديد

وفقا  العلياالتفكَت  ةوتطوير ادلعلومات لتحقي  ىدف أو إغلاد حل دلازق. مفهوم مهار 

 9التارل: لبعض اآلراء ، كما ؽلكن ان يري يف اجلدول

                                                           
6
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat 

Tinggi, 2018, hlm. 5 
7
Widodo dan Kadarwati, Higher Order Thinking Berbasis Pemecahan Masalah untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Berorientasi Pembentukan Karakter Siswa. (Cakrawala Pendidikan 

32, 2013), hlm. 161 
8
Yuniar, Analisis HOTS (High Order Thinking Skills ) pada Soal Objektif Tes dalam Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V SD Negeri & Ciamis, (Ciamis: jurnal tidak 

diterbitkan, 2015), hlm. 192 
9
Ella Yulaelawati, Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi Teori dan Aplikasi, 

(Yogyakarta:Pakar Raya Pustaka, 2004), hlm. 58 
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 10العلياالتفكَت  ةادلفهوم األساسي دلهار  2.1 اجلدول 

 

يف التعلم يتطلب  العلياالتفكَت  ةمهار  نّ أمن بعض الراي ادلذكور  ااستنتاجً 

. ؽلكن للمتعلمُت تطبيقو يف احلياة يبتدع مي وو قي ل ولّ ػلتفكَت ادلتعلمُت تشمل  ةمهار 

 ةوتكون قادر  ةعندما يكون ادلتعلم قادرا علي دراسة مشكل ةاليومية وذلك حلل مشكل

 استخدام معرفتو يف وضع جديد. ىعل

وينقسم ىذا التصنيف إذل ثالثة رلاالت ىي اجملال ادلعريف و اجملال الوجدين 

11 واجملال النفسي احلركي، وبياهنا كما يلي:
 

:ىو األىداف ادلتعلقة ابدلعارف وتنمية القدرات الفكرية و  اجملال ادلعريف (أ 

 ادلهارات.
                                                           

10
Ella Yulaelawati, Kurikulum dan Pembelajaran..., hlm. 58 

11
Ibid., hlm. 59 

 تصنيف بلوم 
(1956) 

أندرسون و كراهتول تصنيف 
 ادلراجعي

(2001) 

 وصف

 ادلعرفة
 الفهم
 انطباق

 ذكري
 فهمي
  يطبت

 
مهارة التفكَت منخفضة 

 ادلستوى
 تربليال

 التؤليفات
 ميو تقال

 ليلرب
 ميو قي

 يبتدع

 مهارة التفكَت العليا
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وادلواقف والقيم و تنمية التقدير :وصف تغيَت ادلصاحل  اجملال الوجدين (ب 

 والتعديالت الكافية.

:اجملال السلوكي فهو ادلتضمن أىدافا تؤكد على ادلهارات  اجملال النفسي احلركي (ج 

 .احلركية

 مهارة التفكَت العليا. تفسَت أعم  لكل رلال علي ذاى

 اجملال ادلعريف (أ 

و يف اللغة، الغرض  12 يف التفكَت. ةادلرء الفكرية وكفاء ةاجملال ادلعريف يتعل  بقدر 

( 2001) كراهتوولن و  و ل ادلعريف ىو الًتكيز علي النشاط الفكري. اندرسامن ىذا اجمل

 The) بعد ادلعريفالي أ, بعدينمن خالل ادلراجعة من تصنيف بلوم ؽليز اجملال معريف يف 

Knowledge Dimensionبعد العملي ادلعريف )ال ( وThe Cognitive Prosess 

Dimension.) 

 ادلعريف البعد    .أ 

 (Factual)ي الوقع (أ )

 والتفاصيل. ةادلصطلح ، وادلعرفة من عناصر زلدد ةوىو يتالف من معرف

 (Conceptual)ي ميادلفاى (ب )
                                                           

12
Burhan Nurgiantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, (Yogyakarta: 

BPFE, 2016), hlm. 245 
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 ةادلبادئ والتعميمات ، ومعرف ةالفئات والفئات ، ومعرف ةوىو يتالف من معرف

 النظرية ، والنموذج ، واذليكل.

 (Proceduralئي )اإلجرا (ج )

 ة عناخلاصة واخلوارزميات ، ومعرف ةموضوع ادلهار  ةلف من معرفأوىو يت

ادلعايَت ربديد استخدام  ةموضوع اذلندسة واألساليب اخلاصة ، ومعرف

 اإلجراءات ادلناسبة.

 ( Metacognitiveما وراء ادلعؤفة ))د( 

االسًتاتيجيات ، واختبار ادلهام ادلعرفية دبا يف  ةوىو يتالف من معرف

 13 ذلك ادلعرفة السياقية وادلشروطة ادلناسبة وادلعرفة الشخصية.

  العملي ادلعريف البعد .ب 

العمليات ادلعرفية مراحل القدرة اليت تشمل   14العملية ىي ادلراحل يف احلدث.

صبيع أشكال اإلعًتاف و الوعي والفهم، وىي عقليات لدى الطالب ادلستخدمة يف 

  15تفاعالهتم بُت لقدرات احملتملة مع البيئة. ىناك ست فئات يف رلال العملية ادلعرفية:

 يذكر .1

                                                           
13

Husamah, dkk., Belajar dan Pembelajaran, (Malang: UMM Press, 2018), hlm. 154 
14

Puis A. Partanto, Kamus Ilmiyah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 640 
15

Muri Yusuf, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 194  
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 لتقييم 16.ألمدا طويل ةكرذا من معرفة خذأ ىي دلعرفةا يذكر عملية

أو  فللتعر سئلةأ رسدلدا ميقد ،دلعريفا لعمليةا فئة بسطأ يف لطالبا تعلم

 لتعليم.ا ادمو تذكرىا

 يفهم .2

يقال إن الطالب يفهمون ما إذا كانو يستطيعون بناء معٌت رسائل 

التعلم. يفهم الطالب عندما يربطون ادلعرفة  اجلديدة دبعرفتهم القدؽلة. بتعبَت 

  17يدة ادلدخلة م ادلخططات واألطر ادلعرفية احلالية.أدق يتم دمج ادلعرفة اجلد

 تطبي  .3

العملية ادلعرفية للتطبي  استخدام معينة للعمل أو حل ادلشكلة. يرتبط 

التطبي  ارتباطًا وثيًقا ابدلعرفة اإلجرائية. أسئلة التدريب ادلهام اليت يعرف 

التنفيذ الطالب إجراءات إظلامها. تتكون فئة التطبي  من عمليتُت علا 

  18والتعدم.

 

 

                                                           
16

Lorin W. Anderson dan Krathwohl, Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, 

Pengajaran dan Asesmen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 99 
17

Ibid., hlm. 105-106 
18

Ibid., hlm. 116 
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 ربليل .4

يتضمن ربليل عملية تقسيم ادلواد إذل أجزاء صغَتة وربديد كيفية 

العالقات يف كل جزء واذليكال العام. تتضمن ىذه الفئة من التحليل العمليات 

 19ادلعرفية للتمييز والتنظيم والنسب.

 يقومي .5

ادلعايَت. ادلعايَت يتم تعريف "يقومي" على أنو ازباذ الفرارات بناًء على 

األكثر استخداما ىي اجلودة و الفعالية والكفاءة واالتساق. يتم ربديد ىذا 

   20ادلعيار من قبل الطالب. تقوم الفئة بتقييم العملية ادلعرفية للفحص واالنتقاد.

 يبتدع .6

أّما "يبتدع" ينطوي على عملية ترتيب العناصر يف كل متماسك أو 

يف إنشاء مطالبة الطالب إبنشاء منتجات  وظيفي. يتم تصنيف األىداف

جديدة من خالل إعادة تنظيم عدد من األجزاء يف ظلط أو بنية دل تكن موجودة 

 21من قبل.

 

 
                                                           

19
Ibid., hlm. 120 

20
Ibid., hlm. 125 

21
Ibid., hlm. 128 
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 النحو التارل: ىالتفكَت العليا عل ةهار دلالعملية ادلعرفية  رلالالفئات يف 

  22التفكَت العليا ةمهار يف العملي ادلعريف  البعد 2.2اجلدوال 

 التعريف و ادلثال أمساء األخرى و عملية ادلعريفأنواع 
 افىدأو أ تكوين  كلو  ءجز بُت عالقة دػلدو  صياغتة ءجز ذلإ اددلوا أ: غّلزحتليل. 1

 يفرد يباين
 يفّرق
 يًتكز
 ؼلتار

ؽليز ادلوضوع ذي الصلة عن غَت ذي صلة، اجلزء 
 ادلهم من غَت ادلهم.

 يكتشف ينظم
 سباسك
 يلحم
 غلعل
 سلّطط
 يصف
 يدور
 ىيكل

 ربديد كيفية عمل العناصر أو عملها يف اذليكل.

حدد وجهة النظر أو االضلياز أو القيمة أو النية  تفكيك يتقسم
 وراء ادلوضوع

 .يةأو را معايَت على ءبنااستنتاج  خذأيقومي: . 2
 تنسي  تفحص

 يكشف  
 يراقب
 ؼلترب

البحث عن عدم تناس  أو أخطاء يف عملية ما، 
حدد ما إذا كانت العملية ذلا تناس  داخلي أم ال، 

 مث أحبث عن فعالية اإلجراء الذي يتم شلارستو. 

العثور على االتساق بُت ادلنتج وادلعايَت اخلارجية   يقيم ينتقد
                                                           

22
Anderson dan Krathwohl, Kerangka Landasan untuk Pembelajaran,... hlm. 100-102 
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وربديد ما إذا كان ادلنتج لديو االتساق اخلارجي، 
 دقة اإلجراء حلل ادلشكالتو العثور على 

 : يلحم جزء لشكل شيئ جديد ومتماسك أو ليجعل نتائج أصلي.يبتدع. 3
 جعل فرضية تستند إذل معايَت معنية يفًتض يصوع
 خطة اإلجراءات إلكمال ادلهمة يعدّ  خطط
 خل  منتج بناء إنتاج

 

 ةالطالب يف مهار  ةي كمرجع لتحديد مستوي كفاءنشطوؽلكن استخدام الفعل الت

يف اجلدول  ياعلالالتفكَت  ةمهار  التعريفى ي يف رلالنشطالفعل الت أّما .العلياالتفكَت 

23 :التارل
 

  24اعليالالتفكَت  ةمهار يف األفعال التشغيلية  2.3اجلدول 
 

 اعليالالتفكَت  ةمهار 
(Higher Order Thinking Skills) 

 يبتدع يقومي ربليل
 للّ ػل

 يبّوب
 غلمع
 يقارن
 يرشد
 يرقب
 يتعّرف

 يشرف
 نتقادي

 غليب
 تف ػل

 يوازن

 تارؼل
 ددّ ػل
 بٌتي
 اءنشي

 ؼلّطط
 يدير
 يؤلف

                                                           
23

Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2019), hlm. 81-82  
24

Ibid., hlm. 83 
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 يفصل
 يثبت
 ؼلتتم

 قسمي
 رتاؼل

 يدل
 جراء إ

 ؼلرب 
 يقصّ 
 يتطّور

 علغل
 ملغل
 أبدي

 يرسم
 

  02يالعاطفاجملال  (ب 

اجملال العاطفي ىو نطاق أكثر ارتباطا ابدلواقف التعليمية اليت تشَت اليها 

التعلم احلماسي  التعليم، االحتمال السلوكي،علّة مشاعر التعلم )التعلم التحفيزي(، 

 ة, ىناك رلال عاطفيخبالف اجملال ادلعريفبلوم أيضا ان  ول وهتفسر كر  26 القيمة. ،

قبول أو رفض كائن يف نشاط التعلم  ةدرج. العواطف وكذلك ةمع موقف, قيم

 27 فئات ، والعملية العاطفية علي النحو التارل. 5وتقسيم اجملال العاطفي إذل 

 ىالرد عل االستماع و و على الرأيالقبول  لطالبا يرشدكما :  القبول (1

 شيء.

                                                           
25

Helmawati.. Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS. (Bandung: Remaja Rosda 

Karya. 2019), hlm. 78 
26

Moch. Ali Mustain, Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Higher Order Thinking Skills 

(HOTS), )- III Kearsipan Fakultas Sastra, UNM, 2019), hlm. 390 
27

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan.. Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat 

Tinggi. (2008), hlm. 11 
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ملء الفراغ  أو  التصرف طوعا و و التعلي  تقدمي و و : االمتثال االستجابة (2

 الًتحيب.

 اإلفراج عن شيء و تقدمي و ربسُت الطالقة أو يف التفاعل و : التقييم (3

 النقاش الدعم و ادلساعلة و و ادلساعدة

 االختبار. ادلوازنة و بناء اآلراء و صياغة و و شاورة: م  ةأدار  (4

يقدم التدفع و  ادلسؤولية واستوجب و  االنفتاح و و ةاالمان:  توصيف (5

  .غَتىا

 اجملال النفسي احلركي  (ج 

احلركية ىي أكثر ارتباطا ابحلركات اجلسدية. يف سياق تعلم اللغة  النفسي اجملال

آنيتا ىارو تدير تصنيف 28 .العربية ، فان ىذا العادل احلركي أكثر شهره للمجال احملاري

علي أساس درجات التنسي  اليت تغطي التنسي  العرضي  النفسي احلركياجملال 

تدريب. ىذا التصنيف يبدا من منعكس بسيط علي مستوي منخفض وقدرات ال

حلركات العصب العضلي أكثر تعقيدا علي اعلي مستوي ، وىي: حركات منعكس ، 

                                                           
28

Moch. Ali Mustain, Pembelajaran Bahasa Arab…, hlm. 390 
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، وحركات االستجابة احلسية ، والنشاط البدين ، والًتاجع عن  ةواحلركات االساسي

29 .االتصاالت
 

 منعكسة اتحرك (1

دون التعلم ردا علي التحفيز.  موّجة يتال يةالعمل يى ةمنعكس اتحرك

 : التمدد ، والتوسع ، وادلرونة ، والتمدد ، ووضعيو اجلسم مع الظرف.ةأمثل

 ةاحلركات االساسي (2

ىي احلركات ادلوروثة ، واليت تتشكل علي أساس  ةاحلركات االساسي

وحركات أكثر تعقيدا. تتواف  نتائج التعلم مع  ةخليط من حركات منعكس

علي األفعال: كض، مشي، تشجيع، ذبريد، إمساك،  ةالية. أمثلالت ةاالمثل

 حجب، خطف، استخدام ، تالعب.

 ةاالستجابة االدراكي ةحرك (3

ىي تفسَت ألي مثَت غلعل ادلرء قادرا علي  ةاالستجابة االدراكي ةحرك

التكيف مع البيئة. نتائج التعلم ىي اليقظة علي أساس احلساابت والدقة. 

يف رؤية  ة، واالستماع واحلركة ، أو احلد ةوادلشاىدة ادلتاني: اليقظة ، ةأمثل

                                                           
29

Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills), 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 147-148 
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االختالفات ، مثل احلركة ادلنسقة مثل القفز ، ولعب احلبال ، والغرس ، 

 والسرب.

 النشاط البدين (4

العقلية  ةالعضالت ، والقو  ةالنشاط البدين ىو النشاط الذي يتطلب قو 

الصوت. تتواف  نتائج  ة، وقو احلركة  ة، والقدرة علي التحمل ، والذكاء ، وخف

البدنية اليت تتطلب جهدا يف  ة: صبيع االنشطةالتالية. أمثل ةالتعلم مع االمثل

العضالت ، حركو ادلفاصل السريعة ، وحركات  ةادلدى الطويل والثقيلة ، اذبا

 .ةسريعة ودقيق

 اتريخ من مهارة التفكري العليا  (د 

من الباحثُت بقياد بنيامُت بلوم يف  ةمن قبل رلموع ةقدم التصنيف بلوم ألول مر 

واستخدم كمرجع دلعايَت  2001يف  كراهتوولمن قبل أندرسون و   ه تطوير مث  1956

االبعاد الثالثة اليت يستخدمها بلوم لقياس معايَت   30 الكفاءة للخرغلُت يف اندونيسيا.

31 كي.الكفاءة للخرغلُت ، وىي البعد ادلعريف والبعد العاطفي والدؽلينسي احلر 
 

يف مواجهو القرن احلادي والعشرين ، خضع تصنيف بلوم لتغيَت يف رلالو. يف 

تصنيف بلوم اجملال ادلعريف ليست سوي بعد من العمليات ادلعرفية فقط. بعد ربديث 
                                                           

30
Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian ..., hlm. 142 

31
Ella Yulaelawati, Kurikulum dan Pembelajaran, (Bandung: Pakar Raya, 2004), hlm. 59 
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, أصبح اجملال ادلعريف البعد من ادلعرفة والبعد من العمليات كراهتوولن و  و ندرسأ

من وقائعية, مفاىيمية, اجرائيو و الفوقية ادلعرفية. يتالف البعد ادلعرفة 

 . (Metakognitif)ادلعرفية

أندرسون وديفيد أيضا ربسُت ىيكل اجملال ادلعريف علي البعد من العمليات مث 

ن قدم إذل االمام تغَت االسم داخل فعل. ىذه التغيَتات و ندرسأادلعرفية. التحسُت ان 

متنوعة من االشكال أو طرق التفكَت  ةبسبب التصنيف ربتاج إذل ان تعكس رلموع

 32 .مالءمة من االسم ي.  التارل فان استخدام األفعال ىةنشط ةيف عملي

 2فيد التصنيف االبعاد من العمليات ادلعرفية إذل اد أندرسون ولقد صّنف 

اليت تتكون من احلف  والفهم والتنفيذ ، مث  ة ادلستوىنخفضادلالتفكَت  ةأجزاء اي مهار 

. مع مرور الوقت ، يتم عقد خل مي و و اليت تتالف من ربليل وتق التفكَت العليا ةمهار 

( االبعاد من الفكرة 2001) كراهتولن و  و ندرسأ فالكفاءات. عالوة علي ذلك صنّ 

التفكَت  ةمهار   ، (LOTS)ادلنخفض  التفكَت ةمهار  أصناف: ةداخل ثالث ةعملي

33 .(HOTS)يا التفكَت العل ةمهار ، (MOTS) األوسط
 

 

                                                           
32

Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian…, hlm. 78 
33

Agus Budiman, “Pengembangan Instrumen Asesmen Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) pada Mata Pelajaran Matematika SMP Kelas VIII Semester I”, Jurnal Riset Pendidikan 

Matematika, Edisi 2, 2014. hlm. 139 
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 34العمليات ادلعرفية االبعاد من طبقة تصنيف 2.4اجلدوال 

 العمليات ادلعرفية العمليات ادلعرفية االبعاد من طبقة تصنيف
 يذكر  التفكَت ادلنخفض ةمهار 
 التفكَت األوسط ةمهار 

 
 يفهم
 تطبي 

 ياالتفكَت العل ةمهار 
 

 ربليل
 يقومي
 يبتدع

 

 أهداف مهارة التفكري العليا  (ه 

ن يعرف ادلراحل من طالب تطوير يف أعلم تصنيف  ةمن بلوم خاصاذلدف 

ربسُت  ةالتفكَت يف النظام العارل ىو كيفي ةاذلدف الرئيسي من مهار 35 .ةقدرات سلتلف

فيما يتعل  ابلقدرة علي  ةالتفكَت لدي ادلتعلمُت علي مستوي اعلي ، وخاص ةمهار 

من ادلعلومات ، والتفكَت اإلبداع يف حل  ةالتفكَت بشكل نقدي يف تلقي أنواع سلتلف

36 .ابستخدام ادلعرفة ادلوجودة وازباذ القرارات يف ادلواقف ادلعقدة ةمشكل
  

 

 

 

 

                                                           
34

Ibid.,  
35

David Firna Setiawan, Prosedur Evaluasi dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 

2018), hlm. 9 
36

Hatta Saputra, Pengembangan Mutu Pendidikan Menuju Era Global: Penguatan Mutu 

Pembelajaran dengan Penerapan HOTS (Higher Order Thinking Skills), (Bandung: SMILE’s 

Publishing, 2016), hlm. 91-92 
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 العالقات بني مهارة التفكري العليا و مهارة القراءة (و 

القراءة ىي نشاط للعثور علي ادلعلومات الواردة يف القراءة. تغَت تطور التعليم 

القراءة اليت مشلت يف البداية فقط الرؤية والكالم أصبحت أوسع ،  ةوجهو نظر مهار 

اليت  ةواليت تنطوي علي نشاط العقل حبيث ؽلكن ان تنتج ادلعٍت الصحيح وفقا لالدل

ربويل القيمة اليت جلبها ادلؤلف يف النص ،  ةموجودة ، وينظر اليها ابعتبارىا عملي

الواردة يف النص الذي سيطب  يف السلوك  حبيث يكون القارئ قادرا علي اسًتداد القيم

37 .اليومي
 القراءة. ةخذ النهج الصحيح يف تعلم مهار تطوير التعليم احلارل أيوجد  و 

، وىي ادلعريف،  ةرئيسيالجوانب  3إذل  ةذلا أىداف مقسم العلياالتفكَت  ةمهار 

ويشمل ذلك اجلانب ادلعريف للتفكَت عاليو ادلستوي  38 واحلركي ادلتعلمُت. ،والعاطفي

القراءة مع فهم وربديد ادلواد ، فضال عن استخالص النتائج.  ىويشمل القدرة عل

القراءات وفهمها وتطبيقها ، بل  ةادلتعلمُت ليسوا مطالبُت فقط دبعرف وىذا يعٍت انّ 

39 .وإنشاءمي و ربليل وتق ىن يكون لديهم القدرة علأيطلب منهم أيضا 
 

الرؤية والسمع ينطوي أيضا  ىيف اخلتام ، القراءة ىي النشاط الذي ينطوي عل

ويف القراءة تتضن علي التفكَت العارل ألن عمالية ربتاج إذل تفكَت الدقي   علي العقل.
                                                           

37
Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana, 2016)  hlm. 98 

38
Abdul Hamid, Penyusunan Tes Tertulis (Paper and Pencil Test), (Ponorogo: Uwais 

Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 104 
39

Novy Risky Wahyuningtyas, “Pengembangan E-Modul Pembelajaran Sejarah Berbasis 

HOTS Problem Solving untuk Meningkatkan High Order Thinking Skills (HOTS) dengan Model 

4D”, (Jember: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hlm. 1 
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التفكَت العمي  اليت لديها اجلوانب  ةىي مهار  العلياالتفكَت  ةومهار  40والتفكَت عمي .

( اليت تتطلب تفكَتا عقالنيا وعميقا. كال األمرين يبتدع مي وو قو يل لّ ػلادلعرفية )

 ةإذا تعلم مهار  ةكون فعاليتس افاهن ةمًتابطُت ويتطلبان بعضهما البعض. ووفقا للباحث

تفكَت ادلتعلمُت  ى. ألنو سوف شحذ علالعلياالتفكَت مهارة  مدخلالقراءة يستخدم 

 بعم .

 

 22التفكري العليامزااي و عيوب التعليم مبهارة  (ز 

 مزااي التعليم دبهارة التفكَت العليا (1

إذل النظرايت ادلتعلقة  راجعينبغي ان يكون لدي الطالب العديد من ادل (أ )

 دروس.ابدلشاكل ادل

ألّن اإلجابة  متعددة االختياراتعصيب إلختيار اإلجابة يف أسئلة  (ب )

 ادلتوّفرة متساؤي.

 العليا.هارات التفكَت تستجيب دلاليت  سئلةختيار األإ ت علىجبو  (ج )

                                                           
40

Umi Machmudah dan Ahmad Nur Cholis,  مهارة التفكَت العليا عند ادلبتدئُت من خالل تدريس مهارة
 .Proceeding International Conference on Islamic Education, (S.I), Vol.4, n.1, p ,القراءة بوسيلة اللعبة

392-398, dec. 2010. ISSN 2613-9804.  Available at: http://conferences.uin-

malang.ac.id/index.php/icied/article/view/1127/, diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 14.11 
41

https://brainly.co.id/ Kelemahan dan Kekurangan Higher Order Thinking Skills, diakses 

pada tanggal 22 januari 2020 pukul 18.57 
 

http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/icied/article/view/1127/
http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/icied/article/view/1127/
https://brainly.co.id/
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 إذا الطالب اجليدة يف قدرةىم فسيجيبون بسهلة. (د )

الذين غلهلون على يؤلف األسئلة ؼلالل مهارة التفكَت العليا سيشعر  (ه )

 الصعب

 عيوب التعليم دبهارة التفكَت العليا (2

 .تحداث اليت حدثيفكر الطالب بشكل منطقي ومنهجي يف األ (أ )

، أكثر انتقادا ، حبيث يكون  ةمشكلالطالب لديهم القدرة علي ربليل  (ب )

 علي ربديد ادلواقف. ةأفضل قادر 

 وأكثر إبداعا وىناك جهد للتفكَت. شحذىاالطالب ىي أكثر  قدرة (ج )

 ؽلكن أن تعتاد الطالب على التفكَت على نطاق واسع. (د )

 الزمان.التفكَت ابتباع  ىوقادرون عل ةواسع بصَتةالطالب لديهم  (ه )
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 القراءة  مهارة .ج 

 مهارة القراءةمفهوم  .2

متنوعة  ةرلموع ىالقراءة ىي النشاط أو العملية ادلعرفية اليت تسعي إذل العثور عل

من الرسائل اليت  ةمن ادلعلومات الواردة يف الكتابة. القراءة ليست رلرد النظر يف رلموع

شكلت كلمات ورلموعات من الكلمات واجلمل والفقرات واخلطاب ، ولكن القراءة 

 42 ب السابقُت لبناء التفاىم أيضا.ىي نشاط الطال

القراءة ىي ينظر ويفهم زلتوايت شلّا تكتب بنط  ما يف الصدور ونف  ما 

القراءة ىي التعريف على الرموز ادلطبوعة. و الفهم ذلذه الرموز ادلكونة  43تكتب.

و أن القراءة  عملية يراد هبا إغلاد الصلة بُت لغة الكالم  44للجمل والفقرة و ادلوضوع.

 45و الرموز الكتبية، وتتألف لغة الكالم من ادلعاين و األلفاظ اليت تؤدي ىذه ادلعاين.

و خالصة القول، فإن مفهوم القراءة ؽلثل وحدة متكملة، تتمثل يف نط  الرموز 

اإلفادة منو يف حل ادلشكالت، وفهمها، وربليل ماىو مكتوب ونقده، والتفاعل معو و 

 46واإلنتفاع بو يف ادلواقف احليوية، وادلتعة النفسية ابدلقروء.

                                                           
42

Meliyawati, Pemahaman Dasar Membaca, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 2 
43

Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora), hlm. 149 
 127م(، ص: 1984، )الرايض:دار الشواق، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أضبد مذكور،   44
 57م(، ص: 1967، )بَتوت: صبيع احلقوق زلفوظة، ادلوجو الفٍت دلدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،   45
 59ص:  م(،2003، )الرايض: مكتبة التوبة، طرائ  تعليم اللغة العربيةدمحم إبراىيم اخلطيب،   46
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أّن مهارة القراءة ىي مهارة لتعريف وفهم ما تكتب بنط  و لف  يف الفؤاد. 

حقيقة، أّن القراءة عملية التصال بُت القاء والكاتب بوسيلة النص ادلكتوبة، فمباشرة 

العاطفي بُت اللغة الثانية و اللغة الكتابة. و أّن العملية ادلعمولة  فيها موجودة التّعل 

وادلستعملة للقارء ػلصل على االخبار الىت تلقيها الكاتب بوسيلة الكلماة )اللغة 

 47الكتابة(.

 تقسيمات القراءة .0

تقسيمات للقراءة زبتلف إبختالف عدد من اإلعتبارات و ذلك  ىناك عدة

 48على النحو التارل:

 القراءة الصامتة (أ 

القراءة الصامتة ىي قراءة تتم ابلنظر فقط، دون صوت أم علس أو ربريك 

يشَت مفهوم القراءة   49الشفاه، بل حىّت دون اىًتاز اجلبال الصوتية يف حنجرة القارئ.

لى العملية اليت يتم من خالذلا التعرف البصري للرموز ادلكتوبة، وتفسَتىا عالصامتة 

 تعلم دون النط  هبا.  وربطها خبَتة ادل

                                                           
47

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2011), hlm. 143 
48

 86-77 .ص، (مUin Malang Press ،2011:  ماالن، )ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادي،  
 115م(، ص. 1982،)ادلملكة العربية السعودية: الدار الفالح،  أسالب تدريس اللغة العربيةدمحم على خورل،  49
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 القراءة اجلهرية  (ب 

القراءة اجلهرية ىي التقاط الرموز ادلطبوعة، وتوصيلها عرب العُت إذل ادلخ، 

وفيهمها ابجلمع بُت الرمز كشكل رلرد، وادلعٌت ادلختزن لو يف ادلخ مث اجلهر هبا إبضافة 

مفيدة جّدا يف القراءة اجلهرية   األصوات واستخدام أعصاء النط  استخداما سليما.

ادلرحلة األّول لتعّلم اللغة العربية ألهّنا تتيح فرصة كبَتة لتدريب على النط  الصحيح 

 50حبيث تؤدى غلى أتصل االرتباطات بُت نط  الصوت ورمزه ادلكتوب.

 القراءة السريعة  (ج 

و أىداف الرئيسى من القراءة السريعة  لكون الطالب مشاجعوا يف قراءة الّنص 

ادة. كان السريعة ىدفا و لكن ال تبال عن ادلفهوم. يف القراءة السريعة أسرع من الع

طلب الطالب يف فهم تفصيل احملتوية بل يكفي يف رئيسها فقط. أن اخلرباء يقول أبّن 

القراءة السريعة ال ػلسن أصلاز الوقت فحسب ولكن يزداد إذل األخبار ادلأخوذة 

ابلقراءة الكلمة والكلة، بل ػلرك أبصارىم  للقارء. وىذه ؽلكن للقارء ألّن يعوذ نفسو

أبظلاط ادلعّينة، حىت أن يكون التعريف مأخوذة بفعالية. و من ىنا فالقراءة السريعة 

 تسّمى أيضا ابلقراءة ادلواسعة.

 

                                                           
  192(، ص. 1985،)مكة مكرمة: جامعة أم القرى،  التعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات اخرىدمحم كامل النافة،  50
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 القراءة الًتفيهّية (د 

وىذه نوع متعلقة بنوع القراءة السريعة. واألغراض من القراءة الًتفيهية ليست 

الزدايد ادلفردات وليس لتعليم اظلط جديدة، وليس لتفهيم النص مفّصال. أهّنا هتدف 

دلنح التدريبات للطالب ألّن يقرء بسريعة ويتمتعوا ما يقرأو. وأىدافو لًتقية الرغبة 

اءة ادلختارة ىي اخلفيفة و ادلشهور، سواء ىي يف ضلية ادلودة للقراءة. و مادة لقر 

زلتوايهتا أو تركيب لغتها. بشكل القّصة القصَتة و الطويلة التان تسّهل يف لغاهتا 

 مناسبة دلستوى الطالب. 

 القراءة التحليلّية  (ه 

و أىداف الرئيسي من القراءة التحليلّية ىي لتدريب الطالب ألن ؽللكوا مهارة 

األخبار من ادلادة ادلكتوبة. وسوي ذلك، سبارس الطالب لبحث يف يف البحث عن 

تفصل األخبار اّلىت يقوي فكرة الرئيس ادللقى. و الطالب سبارس لتفكَت ادلعقول، 

   51يبحث عن التعّل  بُت احدى احلادثة وزبليص ماال يكتب صرػلة يف القراءة.

 

 

 

                                                           
51

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

hlm.160 
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 القراءة ادلكثفة (و 

عليم الكلمات اجلديدة والًتاكيب اجلديدة. ىي القراءة الىت تستخدم كوسيلة لت

أو بعبارة أخرى أن القراءة ادلكثفة  هتدف إذل تنمية قدرات الطالب على الفهم 

الفصيلي دلا يقرؤوه، وتنمية قدرتو على القراءة اجلهرية، وإغلادة نط  األصوات 

ىذا والكلمات وكذلك السرعة وفهم معاين الكلمات والتعبَتات. ويدور النشاط يف 

 52النوع من القراءة ربت إشراف ادلعلم يف الفصل الدراسي.

 مراحل القراءة .2

مراحل ىنا طبقات ومستوايت القدرة يف القراءة. فيستحسن التمسك هبا 

ادلدرسة يف تعليم القراءة دلساعدة صلاح األىداف. و قسم ىذه ادلستوايت إذل ثالثة 

 53مراحل:

 لتنمية مهارة القراءةادلرحلة ألوذل:  (أ 

 ويتكون فيها رصيد الطالب لغواي.

 : لتنمية مهارة القراءةادلرحلة ادلتوسطة  (ب 

                                                           
ات ادلنظمة اإلسالمية لًتبية و العلوم ، )الرابط: منشور تعليم العربية لغَت انطقُت هبا: مناىجو وأساليبةرشيد أضبد طعيمة،  52

 181(، ص، 1989و الثقافة ايسقيو جامعة ادلنصور مصر ، 
، )الرابط: منشورات ادلنظمة اإلسالمية لًتبية و العلوم تعليم العربية لغَت انطقُت هبا: مناىجو وأساليبةرشيد أضبد طعيمة،  53

 555(، ص، 1989و الثقافة ايسقيو جامعة ادلنصور مصر، 
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وفيها يتم الًتكيز على إثراء مفردات الطالب وتنمية رصيده يف الًتاكيب اللغوية 

 وتتسع أمامو موضوعات القراءة إذل حد ما.

 : االستقالل يف القراءةادلرحلة ادلقدمة (ج 

تيا ويتعلم كيف يستخدم القواميس ويبدأ الطالب يتدرب على تنمية مفرداتو ذا

 أوذل خطوات االتقالل يف القراءة.

و من حيث القدرة وادلادة اليت ؽللكها الدارس فهناك تقسيم آخر، ويسمى 

 54مراحل التدرج يف القراءة وىي كاآلتية:

 مرحلة االستعادة للقراءة (أ 

التعليمية و ىي يتهيأ الطفل للقراءة يف ادلرحلة األوذل من مراحل حياتو 

الىت تسمى مرحلة )الروصية( حيث ينبغي أن تنمى لديو ملكة االستعداد للقراءة 

من خالل التعريف البصري على )احلروف أو الكلمات( الثابتة وادلتحركة مع ذكر 

 أمسائها و وصفها، وال أبس من عرض بعض احلروف يف أشكال زلبية.

 مرحلة التأسس (ب 

األساسية للقراءة يف احللقة األوذل من ادلرحلة حيث يتعلم الطفل ادلفاتيح 

اإلبتدائية عن  طريقة التعرف صبلة صاحلة من الكلمات وادلهارات من خالل 
                                                           

، )ادلملكة العربية السعودية: الدار األندلس، ادلهارة اللغوية، مدخل إذل خصائص اللغة العربية وفتوهتادمحم صاحل الشنطي،  54
 172-171(، ص. 1996
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عرضها الئقا ربليل وتركيب ومعايشو واقعية والتدرج يف تعليمها رف  خطة 

 مدرسة مع الًتكيز  على أساسيات النط  كالشدة وادلد وغَتىا.    

 مرحلة التثبيت (ج 

يث تبدأ عملية ترسيخ األساسيات ادلتعلقة ابلنط  وتنمية السرعة القراءة ح

 والعناية التامة ابلقراءة اجلهرية مع اإلىتمام ببدء نشاط القراءة الصامتة.

 مرحلة تعلم ادلهارة القراءة (د 

حيث تنمي األساسيات وينطل  الطفل إذل آفاق جديدة تبدو ادلوضوعات 

مضموان ويسمح بشيئ من احلوار العمي  حوذلا، ويزداد ادلقروءة أثراي فكرا و 

 وقت القراءة الصامتة.

 مرحلة تبلور القدرة القراءة (ه 

وبروز ادلواىب الكامنة حيث يتم الًتكيز علي اجلوانب الفكرية والعاطفية مع 

التذوق وادلوازنة واحلكم. ويبدأ توجيو التلميذ إذل ادلطالعة اخلارجية وتوسيع 

 55رلاالهتا.

 56مهارة القراءة عليماف تأهد .2

 زايدة ادلعلومات و اخلربات والثقافة العامة.  (أ 
                                                           

 171نفس ادلرجع...ص. 55
 31م(، ص. 2983، )بَتوت: موسسة الرسالة، ادلوجو العملي دلدرس اللغة العربيةعابد توفي  اذلامشي،  56
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يف بيئت التلميذ اإلجتماعية و الطبيعية، ػلصل التصاقة ابلعادل اخلارجي يف دروس 

 القراءة، إذ أن كتب القراءة تعريف ابلًتاث اإلنساين ومرأة للحياة.

 سالمة النط  ودقتو.  (ب 

كاالىتمام ابحلروف الشمسية و القمرية، وعلزة ابخراج احلروف من سلارجها،  

الوصل والقطع، والتاء ادلدورة والطويلة، ونط  الضاد و الظاء، ومواضع اإلذغام 

واإلقالب واإلظهار وادلدود، واخراج حروف احلل  والقلقلة وهبذا كلو يتعلم 

 القارئ سالمة النط .

 ضبط حركات احلروف وسكناهتا. (ج 

ابلتطبي  للقواعد النحوية والصرفية واللغوية والبالغية واإلمالئية، والنقد 

الخطائها، وتذكَتىم ابدلهم منها، وتنبيههم الدائمة ذلا، بقدر يتناسب واألىداف 

 األساسية من القراءة. 

 توجيو التالمذ إرل استخدام ادلعاجم والقواميس وادلراجع ودوائر ادلعارف. (د 

ى تكوين عادات التعرف البصري على الكلمات وفهم معناىا مساعدة التالميذ عل (ه 

 أو معٌت اجلمل والًتاكيب.

إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية ادلصحوبة بفهم ادلدة ادلقروءة يف  (و 

 القراءتُت الصامتة و اجلهرية.
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و رفضها إقدار التالميذ على ربليل وتفسَت ادلادة ادلقروءة ونقدىا وتقوؽلها مث قبوذلا أ (ز 

 57 وتوظيفها يف حل ما يعن ذلم من مشكالت.

 جمال تعليم مهارة القراءة .2

 قراءة نص من اليمُت إذل اليسار بشكل سهل و مريح. (أ 

 ربط الرموز الصوتية ابدلكتوبة بسهولة ويسر. (ب 

 معريفة كلمات جديدة دلعٌت واحد )مردفات(. (ج 

 معرفة معان جديد لكلمة واحدة )ادلشًتك اللغوي(. (د 

 النص ادلقروء إذل أجزاء ومعرفة العالقة بُت بعضها بعض.ربليل  (ه 

متعابعة ما يشتمل عليو النص من أفكار، واإلحتفاظ هبا حية يف ذىنة فًتة  (و 

 القراءة.

 استنتاج ادلعٌت العام من النص ادلقروء.  (ز 

 التمييز بُت األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية يف النص ادلقروء. (ح 

  ادلعٌت يف الضوء ما حدث من تغَت يف الًتاكب.ادراك ما ػلدث من تغَت يف (ط 

 اختيار تفصيالت اليت تؤيد أو تنقض رأاي ما. (ي 

 تعرف معاين ادلفردات اجلديدة من السياق. (ك 

                                                           
  32م(، ص. 2983، )بَتوت: موسسة الرسالة، ادلوجو العملي دلدرس اللغة العربيةتوفي  اذلامشي،  عابد 57
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 الوصول إذل ادلعاين ادلتضمنة أو اليت بُت السطور. (ل 

 تكييف معدل السرعة يف القراءة حسب األعراض اليت يقرأ من اجلها. (م 

 ناء القراءة السريعة وعدم التضحية بو.العناية ابدلعٌت يف أث (ن 

دقة النط  وإخراج احلروف وإخراجا صحيحا، ومراعة حركات اإلعراب عند  (س 

 58القراءة اجلهرية.

 ادلواد التعليمية دلهارة القراءة .2

 خصائص مواد القراءة (أ 

ال زبتلف خصائص مادة القراءة عن مادة اإلستماع، فكل منها ذلا مقومات 

 السلوكي الذي يرمي إليو ادلتعلم ادلعلم. وصفات تناسب مع اذلدف

فإن كان اذلدف احلف  وتذكر كل التفاصيل اختيار مادة القراءة حبيث  (1

 ربتوي على شرح واف لكل فكرة جديد وترايط منطقي يساعد لتذكها.

و إن كان اذلدف استخالص األفكار الرئيسية وتلخيصها فللمعلم أن ؼلتار  (2

 التفاصيل الثانوية على الًتكيز يف األفكار الرئيسية.مادة اللغوية تساعد فيها 

                                                           
يف مدرسة ايسبوري   "Group Investigation" تعليم مهارة القراءة ابستخدام طريقة ربقي  اجملموعةحاوى ادلعارل،  58

 15 ص.(،  UIN Malik Ibrahim Malang:حبث العلمي دل تنشر) ،ادلتوسطة اإلسالمية ماالن 



22 
 

وإن كان اذلدف معرفة احملتوى العام لإلتسيعاب و الفهم تيم اختيار ادلادة  (3

حبيث ربتوي على بعض العبارات و الكلمات الىت دل أيلفها القارئ، ولكنو 

 يستطيع فهم معانيها من السياق اللغوي. 

 

 اختيار مواد القراءة (ب 

اختيار مادة القراءة ابلعربية يف برانمج اللغة العربية للناطقُت بلغات  ينبغي عند

 أخرى مراعاة الشروط التالية:   

أن تكون ابللغة العربية الفصحي اي أن ال ربتوي على كلمات من ذلجة  (1

 خاصة أو عامية عربية معينة.

 أن تالئم اىتمامان الدرسُت وميوذلم وأعمارىم. (2

ات مرتبطة ابىتمامات الطالب وأعماذلم اليت أن ػلتوي النص على مفرد (3

 يريدون تعلم اللغة العربية من أجلها.

أن يبٍت لدى الطالب قيمة أخالقية معينة أو يعرفهم ظلط الثقايف اإلسالمي  (4

معُت دون أن يتعارض مع قيم الطالب، إال يف احلاالت اليت تتعارض فيها 

 ىذه القيم  مع الثقافة اإلسالمية.
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ص للطالب من حيث ادلفردات والًتاكيب والنوعها. فيبدأ هبا أن يًتج الن (5

درسوه شفهيا، وما يستطيعون استعمالو يف مواف  االتصل مث ينتقل هبم ما 

 59ىو جديد.

 

 طرق تعليم القراءة .2

وىناك طريقتان أم مدخالن أساسيان لتدريس القراءة، وعلا الطريقة اجلزئية و 

أحياان الطريقة الًتكيبية ويطل  على الثانية الطريقة الطريقة الكلية، ويطل  على األول 

التحليلية، وتتضمن الًتكيبية طريقة اذلجائية و طريقة الصوتية، وتتضمن التحليل طريقة 

 60الكلمة و طريقة اجلملة و طريقة القصة و طريقة ادلعدلة.

 22الطريقة الرتكيبية (أ 

 طريقة اذلجائية (1

-ائية أبمسائها ابلًتتيب )ألفوىي تقوم على تدريس الطفل احلروف اذلج

 جيم....... إذل ايء( قراءة و كتابة.-اثء-اتء-ابء

                                                           
لًتقية مهارة  (CIRC)دمحم ىاشم أشعري، تطوير ادلادة التعليمية على أساس التعاون التكاملي بُت القراءة والًتكيب  59

 36-35(،ص. 2017: كلية الًتبية قسم تدريس اللغة العربية، ماالنجالقراءة دبدرسة تنوير اإلسالم ادلتوسطة مسبانج، )
، استخدام طريقة قراءيت يف تعليم مهارة القراءة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تورين ماالنجدية سنتيكاويت،  60

 13. (، ص2016)ماالنج: كلية علوم الًتبية و التعليم، 
 15نفس ادلرجع...ص.  61
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فإذا تعلم الطفل حروف اذلجاء أبمسائها وصورىا، بدأ يف ضم حرفُت 

منفصلُت لتنألف منهما كلمة، فاألليف تضم إذل ادليم مثال لتكوين كلمة )أم(، مث 

لمة مثل )وزن( مثال، وىكذا ينتقل الطفل إذل ضم ثالثة حروف منفصلة لتكوين ك

   تؤلف الكلمات أطول فأطول، و من كلمات تتكون صبل قصَتة فطويلة.

 طريقة الصوتية  (2

تبدأ ىذه الطريقة بتدريس الطفل أصوات احلروف بدال من أمسائهم حبيث 

ع، مث ينط  ابلكليمة موصولة -ر-ينط  حبروف الكلمة أوال على انفراد مثل ز

د نطقها مصبوطة فتحا وضما و كسرا، يبدأ ادلعلم يف تدريب احلروف اذلجائية ورلي

الطفل على صبع صوتُت يف مقطع واحد، مث ثالثة أصوات.....اخل. وىكذا حىت 

 ينتهي إذل أتليف الكليمات من األصوات، مث أتليف اجلمل من الكلمات.

وىذه الطريقة تتف  مع الطريقة اذلجائية يف األساس وىو البدء ابجلزء، 

وزبالفها يف أن الطريقة اذلجائية تعٍت بتدريس أمساء احلروف، أما الطريقة الصوتية 

 فًتى أن تدريس أمساء احلروف يعوق الطفل يف عملية تركيب الكلمة والنط  هبا.
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 20الطريقة التحليلية (ب 
 وىذه الطريقة تشتمل على عدة طرائ  من أعلها: طري  الكلمة، وطريقة اجلملة.

 طريقة الكلمة (1

وتبدأ بتدريس الكلمات قبل احلروف، أي أهنا على عكس الطريقة الًتكيبية. 

وطريقة الكلمة يف أساسها طريقة )انظر و قل(. وىي تستلزم عادة أن نعرض على 

الطفل عددا من الكلمات أوال، وأن طلتار ىذه الكلمات حبيو ؽلكن تركيبها 

 بسهولة لتصبح صبال و قصصا صغَتة.

أ ابلكلمة، مث ذبريد الكلمة إذل حروف، مث تكوين كلمات فطريقة الكلمة تبد

جديدة من احلروف اجملردة، تتكون اجلمل القصَتة ادلناسبة. وطريقة الكلمة من 

أسرع طرق تدريس ادلفردات األساسية للقراء وىي طريقة مباشرة إذا قورنت 

 ابلطرائ  األخرى يف تدريس التلميذ عملية القراءة.

 طريقة اجلملة  (2

اذلدف من ىذه الطريقة ليس تدريس التلميذ وحدة يستطيع أن يلم هبا 

بعينو، بل وحدة قائمة على فكره. وادلبدأ الذي تالح  يف تدريس القراءة ىنا ىو 

األشياء تالح  ككليات، و أن اللغة زبضع ذلذا ادلبدأ. و من ادلسلم بو أن مادة 

                                                           
 15نفس ادلرجع...ص. 62
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ة ىي وحدهتا ولذالك ينبغي أن العقل ىي األفكار يف عالقاهتا الكلمة، وأن الفكر 

نسلم أبن اجلملة ىي وحدة التعبَت. وادلبدأ الثاين ىو أن أجزاء الشيء ال يتضح 

 63مهناىا إال ابنتمائها إذل الكل.

 وسائل تعليم مهارة القراءة .2

الوسائل ىي كل ما يستعملو ادلدرس من الوسائل ليستعينو هبا على تفهيم 

من ادلعلومات اجلديدة، فقد يستعُت بشيئ من تالميذه ما قد يصهب عليهم فهمو 

ادلعلوماهتم القدؽلة إذل حواسهم فيعرض عليهم ادراكو ابحدى احلواس فظهر أن 

استعمال وسائل تطبي  على قواعد التدريس األساسية فهو تدرج من ادلعلوم إذل 

 وتنقسم الوسائل إذل ثالثة أقسام:  64اجملهول و من احملسوس من ادلعقول... اخل.

 الوسيلة البصرية (أ 

 السبورات واللوحات  (1

 الرسوم (2

 الصور الثابتة (3

 األفالم ابحلاسوب (4

 الوسيلة السمعية (ب 
                                                           

  15نفس ادلرجع...ص. 63
 41(، ص. 1931الًتبية و التعليم اجلزاء األول، )إندونييا: مطبعة شبرة اإلخوان، زلمود يونس و دمحم قاسم ابكر،  64
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 اذلاتف  (1

 اإلذاعة ادلسموعة من خالل الراديو (2

 سلتربات اللغة (3

 التسجيالت الصوتية (4

 الوسيلة السمعية البصرية  (ج 

وتضم رلموعة ادلواد اليت تعتمد أساس على حاسىت البصر و السمع، 

 65الصورة ادلتحركة الناطقة، و ىي تتضمن التلفزيون و األفالم و فيديو.وسبثيل 

 تقومي تعليم مهارة القراءة .2

أن معايَت الكفاءاة يف القراءة العربية اليت يراد قياسها أو تقوؽلها ىي قدرات 

وفيما يلي بعض ادلعايَت   66ادلعاين ادلكتوبة يف النص ابلطالقة. التالميذ على استجابة 

 الكفاءات يف عملية القراءة ؽلكن ادلدرس قياسها يف عملية القراءة وفهم ادلقروء:

 القراءة على الشكل السريع الصحيح (أ 

 تعيُت معاين ادلفردات يف السياق (ب 

 إدراك العلومات ادللفوظة يف النص (ج 
                                                           

(، ص. 1998، )القاىرة: دار النهضة مصر،الوسائل التعليم و ادلنهج أضبد خَتى دمحم كاظم و جابر عبد احلميد جابر، 65
38 

66
M. Ainin, dkk., Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2006), 

hlm. 172  
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 إدراك ادلعاين يف ادللفوظة (د 

 إدراك األفكار الرئيسية يف الفقرة (ه 

 راك األفكار الداعمة )الثانية( يف الفقرةإد (و 

 تعلي  األفكار يف النص ادلقروء (ز 

 إستنتاج األفكار الرئيسية (ح 

 إستجابة القراءة (ط 

 عملية التعليمادلثال  .22

التعلم ال يفلت من اخلطط والعمليات. وستنجح ىذه العملية يف التعلم. وغلب أن 

ادلعلمون ذلم دور مهم  النضج.تكون صبيع مكوانت عملية التعلم على استعداد يف مرحلة 

جدا يف عملية التعلم، لذلك غلب أن يكون ادلعلم قادرا على إعداد عناصر يف عملية 

وسائل اإلعالم  طريقة التعلم و و هنج التعلم ادلكوانت ىي مثل خطة التعلم  و التعلم.

التفكَت  ةىنا مثال أساسي لعملية التعلم ابستخدام هنج مهار  جاىزية ادلواد. التعلم و

 .( ادلستخدمة يف تعلم مهروحةHOTS) اعليال

طريقة تعلم ب يف تعليم مهارة القراءة( HOTS) مهارة التفكَت العليا مدخلاستخدام 

 .االكتشاىف
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 وصف ةاالنشط

 يفهم .1 أنشطة األساسية

 يقرأ الطالب النص بعناية مث يفهمون كل صبلة حسب معناىا. -

 حتليل .2

يقوم الطالب بتحليل القراءات، مث  تقسيم الطالب إذل رلموعاتيتم  -

 أي معٌت الكلمات وموقعها يف اجلمل.

 يقومي .3

 .األخرى تقييم نتائج عمل اجملموعةليتم تقسيم الطالب إذل رلموعات  -

 يبتدع .4

 كل رلموعة تقوم إبنشاء مسودة خريطة لعمل اجملموعة. -

اجملموعة اليت عملت معا مث العرض أمام يطلب من الطالب إهناء عمل  أنشطة اخلتام

 الطالب اآلخرين.

 


