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 هللا عز وجل اللذان ربياين يف الصغر وسهرا على ليايل وكان خري معني يل بعد

 حفظهما هللا طول حياهتما  بدعائهما وتشجيعهما

 رفع هللا شأهنما ويّسر كل أمورمها

 

 ن حفزوين ابلقيام على هذا البحثوأسريت مجيعاً الذي وأخوايت وإىل إخويت

 رعاهم هللا وجزاهم خري اجلزاء
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 الشكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

توفيقه وعونه وصلى هللا احلمد هلل رب العاملني محدا يليق جبالله  وكماله وحسن 
على سيدان حممد صالة تقضي لنا هبا احلاجات وترفعنا الدرجات وتبلغنا أقصى الغاايت 

 من مجيع اخلريات، أما بعد.

أشكر على هللا تعاىل على توفيقه وعونه يف إجناز هذا البحث، وأتقدم جبزيل   
ت الباحثة الشكر الشكر والعرفان إىل كل من وجهين وعلمين وشجعين ودعاين، وقدم

 اخلاصة إىل :

اإلسالمية  امعة موالان مالك إبراهيم فضيلة األستاذ الدكتور موجيا راهارجا، مدير ج .1
 ، القائم بتدبري اجلامعة مبا فيها ومن فيها.ماالنجاحلكومية 

امعة موالان مالك ج فضيلة األستاذ الدكتور حبرالدين، عميد كلية الدراسات العليا .2
، ومساعديه ومجيع احملاضرين الكرام الذين قاموا ماالنجاإلسالمية احلكومية  إبراهيم 

 ابلرتبية والتعليم يف هذه اجلامعة.
الدكتور احلاج مفتاح اهلدى على جهوده املبذولة وآرائه القيمة إلشراف يف   فضيلة .3

 كتابة هذا البحث.
وآرائه القيمة على جهوده املبذولة  فضيلة الدكتور احلاج نور حسن عبد الباري .4

 إلشراف يف كتابة هذا البحث.
فضيلة السيد الدكتور سيف املصطفى مدير مركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم  .5

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.



 

 د 
 

مركز فضيلة السيد الدكتور سالميت دارين، مدير الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية  .6
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم

مبركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم مجيع املعلمني واملعلمات والتلميذات  .7
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

مجيع أصدقائي وصديقايت الالئي ساعدين نصحًا وتوجيهًا وإرشادًا ودعاء وتشجيعاً  .8
دينا اثين، غينان هي مييا مودة، شفاء، رش وخاصة أعضاء منطقة أرينج أرينج

فوسفيتا، نور العزيزة، أتينا نور هداية، أنيس نعام إمياان، جزيل الشكر والتقدير 
 .وخالص الدعاء هلل عز وجل أن يكتب هلن الربكة والتوفيق يف احلياة

أسأل هللا تعاىل التوفيق واهلداية، وأن يوفقنا ملا فيه اخلري والسداد يف سبيل خدمة لغة 
ن حسنة فمن هللا وإن تكن من زالت فهذه من الباحثة. واحلمد هلل الضاد وإن تكن م

 الذي بنعمته تتّم الصاحلات.
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 ومناقشا رئيسا   املاجستري احلسنة مملوءة الدكتور .1
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 الطالبة إقرار
 :كاآليت وبياانيت أدانه، املوقعة أان

 النجاح جغرافية : االسم
 15720085 : التسجيل رقم

 المفونج الوسطى اندونيسيا 37شارع نوسا إينداه الرقم  : العنوان
 اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل شرط لتوفري حضرهتا اليت الرسالة هذه أبن أقر
 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة العليا الدراسات بكلية العربية

 تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل الثقايف : عنوان حتت
 ماالنج احلكومية اإلسالميةمبركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم 

 أحررد ادعررى وإذا. اآلخررر أتليررف أو غررريي إبررداع مررن زّورهتررا ومررا بنفسرري وكتبتهررا حضرررهتا
 ذلرك، علرى املسروولية أحتمرل فرأان حبثري مرن ليسرت فعال أهنا وتبني أتليفه من أهنا استقباال

 مالررك مرروالان جامعررة العليررا الدراسررات كليررة علررى أو املشرررف علررى املسرروولية تكررون ولررن
 .مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم

 .ذلك على أحد جيربين ومل اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار هذا حررت وقد هذا،
 2017  أبريل 17 ماالنج،

 املقّرة 
                            

 النجاح جغرافية 
 15720085: التسجيل رقم 
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 مستخلص البحث
يف ضوء املدخل الثقايف مبركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  )تعليم اللغة العربية. 2017جغرافية النجاح، 

. البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية، الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج. املشرف األول الدكتور احلاج ماالنج(
 اج نور حسن عبد الباري املاجستري.مفتاح اهلدى املاجستري. واملشرف الثاين: الدكتور احل

 ، املدخل الثقايفمهارة القراءة: التعليم،  الكلمات الرئيسية
اللغة وعاء الثقافة. إهنما وجهان لعملة واحدة. ومن الصعب تعليم اللغة العربية مبعزل عن الثقافة، واليستطيع متعلم العربية 
أن يفهم اللغة العربية فهما دقيقا، والحيسن يف استخدامها دون أن يفهم اخللفية الثقافية للغة املتعلمة. مهارة القراءة شرط للثقافة 

جينيه الدارس األجنيب من قراءة املواد العربية أعظم كثريا مما جينيه من خالل أي مهارة أخرى. إن القراءة هي املهارة اليت الواسعة إن ما 
تبقى مع الدارس كما أهنا املهارة اليت يستطيع من خالهلا أن يتعرف على أمناط الثقافة العربية ومالحمها.ابلقراءة يستطيع الدارس أن 

لية أغراضا ثقافية من تعليم العربية. ابلقراءة يستطيع الدارس أن حيقق أغراضه العملية أغراضا ثقافية من تعليم حيقق أغراضه العم
ماالنج العربية. تعليم مهارة القراءة ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية مبركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

ملدخل الثقايف، وهذا املدخل حياول أن توجه عملية اب قائميهتم اللغة العربية ومت التعليم يف املستوى املتقدم  من أحد الربامج الذي
 التعليم والتعلم إىل استيعاب مهارة القراءة وفهم الثقافة.

للغة العربية يف ضوء املدخل ( لوصف أهداف لغوية وثقافية يف تعليم مهارة القراءة ابلربانمج املكثف لتعليم ا1وأهداف هذا البحث : 
( لوصف احملتوى الثقايف يف مادة القراءة للمستوى املتقدم ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة 2. الثقايف للمستوى املتقدم مبركز اللغات

ج املكثف لتعليم اللغة ( لوصف طريقة تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف للمستوى املتقدم  يف الربانم3العربية مبركز اللغات. 
( لوصف تقومي تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف للمستوى املتقدم يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة 4العربية مبركز اللغات. 

 .العربية مبركز اللغات
واملالحظة، واإلطالع على ة املعمقة، . وأساليب مجع البياانت هي املقابلواملنهج الوصفي التحليلياستخدمت الباحثة املدخل الكيفي 

 الواثئق
ومت األهداف استنتاج الفكرة الرئيسية، اشتقاق املعىن ، قراءة ابللهجه العربية الفصيحةاألهداف اللغوية : ( 1وأهم نتائج البحث : 

 الثقافية هي القراءة مهارة مادة يف الثقايف احملتوى( 2. فهم الثقافة العربية اإلسالمية، اهلوية الثقافية، بناء األخالق والسلوك الثقافية :
 مها مبحثني يف األساسية املادة تصف .واإلضافية األساسية املادة يف واإلسالمية العربية الثقافية حمتوى وصف ومت. اإلسالمية العربية
 والقيم الدين: اآلتية العديدة املواقف أو اجملاالت يف وموضوعاته الثقايف احملتوى أمناط وتدور. وموضوعاته الثقايف احملتوى أمناط

 .اإلسالمي التاريخ الفراغ، وقت والبلدان، األماكن اإلسالمية، احلضارية املعامل الصحابة، مواقف اإلسالمية، العربية البطوالت الروحية،
طريقة القراءة والطريقة الطريقة املستخدمة هي ( 3 .اإلسالمية األخالقية القيم:  احملفوظات يف الثقايف احملتوى وصف مت

 الثقافية املفاهيم فهمل الصامتة القراءة مث جهرية قراءة الثقايف النص قراءة على الطلبة تدريب عند القراءة طريقة املعلم يستخدماملباشرة.
 الثقافة مضمون نع واجلواب والسوال املناقشة أبسلوب الثقافة تعليم يف املباشرة طريقةال مااستخد ويتم. ومالحمها الثقافية العناصر أو
 اي الثقافية األمناط من عينة واحضار الثقافية األمناط من عليها يطلق وما مبدلوالهتا اإلسالمية العربية الثقافة مالمح بني املباشر ربطالو 

( الوسائل التعليمية املستخدمة هي الكتاب املدرسي العربية للناشئني الثالث والرابع، جهاز العرض أو 4  منها اصطناعية صورة
مت تقومي تعليم مهارة القراءة  مبركز اللغات من خالل اختبار  (5(، الصور، حركة أو متثيل املعلم.  LCD Projectorالشاشة ) 

مرات يف السنة  4ىل قياس الكفاءة اللغوية يف القراءة والكفاءة الثقافية. مت عقد االختبار القراءة أو اختبار لفهم املقروء الذي يهدف إ
الدراسة و تتخذ األسئلة من األشكال اآلتية اختبار االستفهام، اختبار الصواب واخلطأ، اختبار االختيار من متعدد واختبار فهم 

 .اإلسالميالنص القصري من خالل النص الثقايف العريب 
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ABSTRACT 

 
Zughrofiyatun Najah, 2017. (Arabic Learning with an cultural approach.). Language 

Center of Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Thesis Arabic 

Learning, Post Graduate School of Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisors :  

(1) Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag (2) Dr. H. Nur Hasan Abdul Bari, M.A 

Key word : Reading skill teaching, cultural approach 

Language is  container of the culture. They are two sides of one coin. It is difficult to teach 

Arabic in isolation from the culture, and the Arab learner can not understand the Arabic language 

accurately, and is not goodly to use it without understanding the cultural background of the 

learned language. Reading skill is a condition for broad culture The foreign student's ability to 

read Arabic subjects is much greater than what he earns through any other skill. Reading is the 

skill that is left with the learner and is the skill through which he can learn about the patterns of 

Arab culture and its features. Reading can achieve the practical purposes of the cultural purposes 

of teaching Arabic. By reading the student can achieve his practical purposes cultural purposes of 

teaching Arabic. Teaching Malang is one of the programs that deals with the Arabic language and 

education at the advanced level is based on the cultural approach. This approach tries to guide 

the process of teaching and learning to absorb the skill of reading and understanding the culture. 

And The purpose of this study : 1) To describe linguistic and cultural purpose in teaching reading 

skills in the intensive program of Arabic language education based on the cultural approach of the 

advanced level in the Language Center. 2) to describe the cultural content in the reading material 

of the advanced level in the intensive program for teaching Arabic in the Language Center. 3) to 

describe the method of teaching reading skills based on the cultural approach of the advanced 

level in the intensive program to teach Arabic language center. 4) to describe the instructutional 

media of teaching reading skills based on the cultural approach of the advanced level in the 

intensive program to teach Arabic language center. 5) to describe the assessment of teaching 

reading skills based on the cultural approach of the advanced level in the intensive program to 

teach Arabic language center. 

Researchers used a qualitative approach and the descriptive and analysis method. And data 

collected by in-depth interviews, observations, and documents. 

The main objectives of the research are as follows: 1) Language objectives: reading the Arabic 

dialect, the main idea, the meaning and the cultural objectives: understanding the Arab-Islamic 

culture, cultural identity, and building ethics and behavior. 2) The cultural content on the subject 

of reading skill is Arab Islamic culture. The content of Arab and Islamic culture has been 

described in two subject : subject matter and proverb. The content of Arab and Islamic culture in 

subject matter has been described in two subjects: cultural content patterns and themes. Cultural 

patterns and themes revolve around the following areas: religion and spirituality, Arab-Islamic 

pionners, sahabah’ attitude, Islamic cultural milestones, places and countries, leisure time, 

Islamic stories. The content of Arab and Islamic culture in proverb is the values of Islamic 

characters  3) The method used is reading and direct method. The teacher uses reading method in 

the training of students to read the cultural text and then reading by silent reading to understand 

the cultural concepts or cultural elements and features. The direct method used to teaching 

culture through discussion, question and answer about the content of culture and the direct link 

between the features of Arab Islamic culture with its meanings and the so-called cultural 

patterns, and artificial images from the cultural pattern . 4) The Instructional media are the 

Arabic textbook , the LCD Projector, the pictures,and  the representation of the teacher. 5) The 

teaching of reading skills in the Language Center was evaluated through reading test or reading 

comprehension test, the purpose of this test is measure of Linguistic literacy and cultural 

competence of the student. The test was conducted four times a year and the questions are taken 

from the following forms: Questionnaire test, right and wrong test, multiple choice test, test of 

short text  through the Arab-Islamic cultural text. 
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ABSTRAK 

 

Zughrofiyatun Najah, 2017. (Pembelajaran Bahasa Arab dalam Pendekatan Kulturatif . 

Program Khusus Pembelajaran Bahasa Arab). Tesis Magister Pendidikan Bahasa Arab, 

Pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang. Pembimbing  (1) Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. 

Pembimbing (2) Dr. H. Nur Hasan Abdul Bari, MA. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran, Maharah Qira’ah, Pendekatan Kulturatif 

 
Bahasa wadah budaya, keduanya bagaikan 2 sisi mata uang. Pembelajaran bahasa Arab 

tidak mungkin terlepas dari budayanya, dan pembelajar bahasa Arab tidak mungkin mampu untuk 

memahami bahasa Arab dengan pemahaman yang utuh tanpa di ikuti dengan pemahaman akan 

latar belakang budaya dari bahasa target. Membaca merupakan syarat untuk memahami budaya 

secara luas oleh pembelajar non Arab melalui membaca materi – materi bahasa Arab dibanding 

dengan keterampilan yang lain. Dengan membaca pembelajar dapat mencapai tujuan kulturatif 

dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran Qira’ah di Program Khusus Pembelajaran Bahasa Arab 

level Mutaqoddim Pusat Pengembangan Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan 

salah satu program yang memberikan perhatian pada bahasa Arab dan  pembelajaran bagi 

mahasiswa level Mutaqoddim berlangsung dengan menggunakan pendekatan kulturatif. 

Pendekatan ini memandu proses pengajaran dan pembelajaran untuk menguasai keterampilan 

membaca sekaligus disertai dengan pemahaman akan budaya bahasa Arab .  

 

Dan tujuan dari penelitian ini : 1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis tujuan pembelajaran 

membaca bahasa Arab dengan pendekatan Kulturatif mahasiswa level mutaqoddim PKPBA UIN 

Malang. 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis muatan budaya yang terkandung dalam 

materi pembelajaran Qira’ah di level Mutaqoddim PKPBA UIN Malang. 3) Untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis metode pembelajaran qira’ah dengan pendekatan budaya di 

level Mutaqoddim PKPBA UIN Malang. 4) Untuk mendeskripsikan media pembelajaran qira’ah 

dengan pendekatan kulturatif. 5) Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran qira’ah dengan 

pendekatan kulturatif  di level Mutaqoddim PKPBA UIN Malang.  

 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Dan cara 

pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam, pengamatan, dan dokumen. 

 

Dan hasil penelitian : 1) Tujuan kebahasaan adalah membaca dengan lahjah arabiyyah secara 

fasih, menentukan ide pokok bacaan, mampu menderivikasikan kosakata, tujuan kulturatif adalah 

memiliki pemahaman budaya Arab Islam, menjalankan ajaran – ajaran Isam dan membentuk 

karakter siswa. 2)Muatan budaya dalam materi qira’ah adalah budaya Arab – Islam, deskripsi 

muatan budaya Arab – Islam trdapat pada materi pokok dan  mahfudzot. Materi pokok berupa 

pola (bentuk) muatan budaya dan judul - judulnya yang meliputi aspek – aspek berikut : agama 

dan nilai – nilai spiritual, pahlawan Arab – Islam,sikap  sahahat, peninggalan peradaban Islam, 

tempat – tempat dan negara, waktu kosong, dan sejarah Islam . Deskripsi muatan budaya pada 

materi mahfudzot yakni nilai – nilai karakter Islam.3) Metode pembelajaran yang digunakan 

adalah metode membaca dan metode langsung. Metode membaca digunakan ketika melatih 

mahasiswa dalam membaca teks bermuatan budaya dengan teknik membaca nyaring dan 

membaca diam untuk memahami unsur – unsur kebudayaan. Metode langsung digunakan ketika 

mengajarkan budaya dengan teknik diskusi, tanya jawab, dan penjelasan langsung dan menunjuk 

langsung unsur budaya dengan gambar tiruan. 4) Media pembelajaran adalah buku al – Arabiyyah 

li-al – Naasyiin, gambar, dan grakan guru. Evaluasi pembelajaran Qira’ah dengan pendekatan 

budaya berupa tes keterampilan membaca atau tes pemahaman bacaan yang bertujuan untuk 

mengukur kompetensi membaca dan kebudayaan. Tes ini berlangsung sebanyak 4 kali dalam satu 

tahun ajaran. Bentuk soal dalam tes ini adalah tes pemahaman, tes benar salah, tes pilihan ganda , 

tes pemahaman kalimat pendek melalui teks atau nash bermuatan budaya Arab – islam. 
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 فصل األولال
السابقة دراساتاإلطار العام وال  

 مقدمة . أ
اثبتت الدراسات أّن عوامل الّنجاح يف تعّلم اللغة أّي لغة يعتمد على قدر ما 
تعّلم الدَّارسون، واكتسبوا من معلومات، ومعارف، وثقافة اللغة املتعّلمة، فمعظم 

من أهداف مشرتك الّدارسون يعلمون أّن فهم ثقافة أهل اللغة، وعادهتم هدف أساس 
إنه ال خيتلف اثنان يف أن بني اللغة  1تعليم اللغة العربية.تعلُّم اللغة األجنبية يكون فيها 

عالقة عضوية وطيدة حترم فصل إحدامها عن األخرى وجتعلها كما لو كانتا  والثقافة
وجهني لعملة واحدة. فاللغة وعاء الثقافة وعنصر أساسي من عناصرها والوسيلة األوىل 

دهية مسقان  قولي 2مبعزل عن ثقافتها.للتعبري عنها فال ميكن للفرد أن يتحدث بلغة ما 
يف حبثه على أّن تعليم وتعّلم اللغة العربية كلغة اثنية لن يكمل إال من خالل توفري املناخ 

  3الثقايف عرب التدريس.
وعلى هذه العالقة الوطيدة أصبح تعليم اللغة وتعلمها نشاطا الخيلو من أبعاد 

لقيم الثقافية، مما يعين أن تعليم اللغة اليتم إال ثقافية إذ أنه تربط بني النظام اللغوي وا

                                                           
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   1

 .40(، ص. 1983) مكة املكرمة : جامعة أم القرى،  أخرى إعداده وحتليله وتقوميه

2
 جملة العربيةنصر الدين، " تعليم اللغة عرب الثقافات وتطبيقه يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا،"   

 .244ص. (، 2015) 2، العدد 2اجمللد 

 
3
" أطروحة دكتورة  إبندونيسيا لغري الناطقني هبا على الطريقة احلديثة دحية مسقان، " تعليم اللغة العربية 

.  أنظر إىل هداية.  " تدريس اللغة العربية 115-114الم للطباعة والنشر، د.ت(، ) كونتور : جامعة دارالس
يف   http://www.atida.org  على ضوء املدخل اللغوي االجتماعى ." املقالة مأخوذة من شبكة االنرتنت  

 .2016 ديسمرب 23التاريخ 
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ضوء ثقافتها. فالطفل عندما يكتسب اللغة ويتعلمها من البيئة احمليطة به إمنا يكتسبها 
ويتعلمها يف إطار ثقافتها فال ميكن أن يفهم اللغة ويفرتض معناها خمالف ما اتفق عليه 

لك يوكد أن اللغة تربط بني الثقافة جمتمع اللغة وما تعود عليه الناطقون هبا. وكل ذ
كما يوكد بشكل مفصل أن اللغة اليتعلمها أبنائها لتكون أداة التعبري والتواصل   4وأبنائها.

ومن مث فإن تعليم املهارات  5فحسب، وإمنا لتكون يف الوقت نفسه ما تعكس هويتهم.
تعليم اللغة بدون تعليم اللغوية بدون تعليم الثقافة اليفيد الدارسني بصورة فعالة كما أن 

 حمتواها الثقايف يعد مبثابة تعليم رموز ليس هلا معىن.
بدأ تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا منذ مرحلة رايض األطفال إىل مرحلة 
اجلامعة. ومن أهداف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وخاصة يف اندونيسيا على ما 

غري العربية يف حاجة ورغبة إىل معرفة الثقافة االسالمية  يلي: أن املسلمني من الناطقني
وفهم آايته وأسرار القرآن وإتقان شعائر اإلسالم، أن جييد مهارات اللغة ليستطيع 
االتصال ويعرف ثقافتم، مثل هذا الدارس تدفعه الرغبة ألن حيقق بني ثقافته وثقافة 

ويل منصب، أو لتمثيل بالده يف البالد اآلخرين شيئًا من التكامل، تعليم اللغة العربية لت
 6العربية أو للسياحة هبا.

رأى نصرالدين من خالل حبثه يف جمال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا حيث 
. ومما ومهاراهتا يواجه املتعلمني اإلندونيسيني لصعوابت كثرية عند تعّلمهم اللغة العربية

لوحظ أن أهم ما خيتفي وراء تلك الصعوابت هو أن تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا 

                                                           
4
 S. Pit Corder, Introducing Applied Linguistics ( Great Britain : Hazell Watson & Viney 

Ltd, 1975), p. 70. 
5
 .244، ص. نصر الدين، " تعليم اللغة عرب الثقافات وتطبيقه يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا،"  

6
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab )Rosda Bandung 2011(, 

hal. 90. 
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الينبين عموما على املعاجلات املنتظمة بني اللغة العربية ولغة األم لدى املتعلمني سواء  
رأى خريي أبو شريي أبن معلم  7كانت على املستوى اللغوي أم على املستوى الثقايف.

ضعف فهمهم عن أثناء التعليم وذلك يودي إىل يهمل على تقدمي الثقافة ية اللغة العرب
 8.اللغة العربية

وميثل احملتوى الثقايف يف كتب تعليم اللغة العربية للطلبة الناطقني بغري العربية أمهية 
قصوى، ألنه أصبح من أهم مبادئ العمل يف ميدان تعليم اللغات الثانية أن يتم تعليمها 

درك الطالب له معىن، وحيص من خالله أن حاجة من حاجات االتصال يف سياق ي
اللغوي عنده قد أشبعت ولقد بلغ من أمهية هذا املبدأ أن أضحى امسا الجتاه حديث من 
اجتاهات تعليم اللغات وهو السياقية واحلديث عن السياقية يف أحد معانيها حديث عن 

، واحلديث عن احملتوى ابلتايل يعين احلديث احملتوى الذي يقدم من خالله بين لغوية معينة
فال غرابة إذا كان االجتاه السائد يف تعليم اللغة العربية اليوم  رأي هداايت، 9عن الثقافة.

. حيث يتم تزويد الدارس (cultural competence)متكني الدارسني من الكفاية الثقافية 
اإلسالمية، يضاف إىل ذلك جبوانب متنوعة من ثقافة اللغة، وهي هنا الثقافة العربية 

وبعبارة أخرى أن املدخل  أمناط من الثقافة العاملية العامة اليت ال ختالف أصول اإلسالم.
 10أو الثقايف.الذي تعتمد عليه أعمال التدريس هو املدخل اللغوي االجتماعي 

                                                           
7
 .245، ص. نصر الدين، " تعليم اللغة عرب الثقافات وتطبيقه يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا،"  

8
 Khairi Abu Syairi, “Pembelajaran Bahasa dengan Pendekatan Budaya,” Dinamika Ilmu 

Vol. 13, No. 2 ( Desember 2013), hal. 180. 
9
اإلسالمية بني التأليف والتدريس ) دار الفكر العريب : القاهرة، رشدي أمحد طعيمة، الثقافة العربية   

 .77(، ص. 1998
10

، مأخوذة من اإلنرتنت تدريس اللغة العربية على ضوء املدخل اللغوي االجتماعيد. هداايت،   
http://www.atida.org  الساعة التاسعة صباحا. 2017يوليو  10يف التاريخ 

http://www.atida.org/
http://www.atida.org/
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( كوجه أساسي من أجل حتقيق التكامل Cultural Approach) ن املدخل الثقايفإ
العريب، وذلك كبديل للمدخل األمين أو املدخل االقتصادي أو املدخل السياسي. على 
هذا املنهج يتفق معظم الباحثني يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها على أن تعليم 

تطيع وضع خلفية ثقافية حميطة، ومرجعية يقدم احملتوى اللغوي العربية الذي من خالله نس
يف إطارها. فاخللفية الثقافية تعني يف تقدمي املفردات، وتيسر ملعدي املواد التعليمية عملية 

 11اختيار الرتاكيب اللغوية، واملواد التعليمية، واألمناط الثقافية اليت تتوافق مع املتعلمني.
مبعزل عن الثقافة واليستطيع متعلم العربية أن يفهم  املهارات اللغوية عليمومن الصعب ت

اللغة العربية فهما دقيقا، والحيسن يف استخدامها دون أن يفهم اخللفية الثقافية للغة 
 املتعلمة. 

إن القراءة إحدى املهارات اخلمسة اليت البد أن يكتسبها متعلم اللغة العربية. إهنا 
اسة يف حياته، وهي من وسائل االتصال اهلامة اليت الميكن من حاجات اإلنسان امل

االستغناء عنها. إهنا من أعظم وأجدى املهارات ابلنسبة إىل املهارات األخرى يف تعلم 
 ومن 12اللغة العربية.اللغة العربية حيث من خالل القراءة يتزايد فهم الطلبة عن ثقافة 

الثقافات وهي وسيلة التعلم األساسية خالهلا يتعرف اإلنسان على خمتلف املعارف و 
ذلك، إن القراءة هي  وإىل جانب 13أوقات الفراغ.وأداته يف الدرس والتحصيل، وشغل 

                                                           
11

) القاهرة  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا النظرية والتطبيقأمحد على مدكور وإميان أمحد هريدي،   
 .270(، ص. 2006: دارالفكر العريب، 

12
 Yusring Sanusi Baso dkk, “ Hubungan Penguasaan Mufrodat dan Tingkat Pemahaman 

Mahasiswa dalam Membaca Teks Asli Bahasa Arab,’’ Journal of Arabic Studies Vol. 1 , No. 2 

(2016), p. 51 accessed from http://journal.imla.or.id at 12 May 2017. 
13

(، 1992)الرايض : دار السالم،  املهارات اللغوية ماهيته وطرائق تدريسهاعليان، محد فواد حممود   
 .120ص. 
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من خالهلا يطل اإلنسان على نتاج املاضي واحلاضر والقريب والبعيد من فكر النافذة اليت 
 14وثقافة وحضارة.

ه الدارس األجنيب من قراءة شرط للثقافة الواسعة إن ما جينيمهارة القراءة هي  
املواد العربية أعظم كثريا مما جينيه من خالل أي مهارة أخرى. إن القراءة هي املهارة اليت 
تبقى مع الدارس كما أهنا املهارة اليت يستطيع من خالهلا أن يتعرف على أمناط الثقافة 

أغراضا ثقافية من العربية ومالحمها.ابلقراءة يستطيع الدارس أن حيقق أغراضه العملية 
  15تعليم العربية.

أحد املوسسات الرتبوية إبندونيسيا هي اجلامعة حيث قد تعددت اجلامعة اليت 
تعليم اللغة العربية. إن جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية الهتمام على قامت اب

تعليم اللغة العربية لاملكثف  ربانمجالتطبق اليت  اتاجلامع إحدى احلكومية مباالنج هي
 خالل هذا الربانمج يرجى منالذي يتسهدف إىل بناء كفاءة الطالب يف اللغة العربية. 

على  تعمقالو  االتصال الفعال شفهيا أكان أم حتريرايالقدرة على املكثف متكني الدارسني 
ة ابلفكر أال وهي القرآن الكرمي واآلحاديث الشريف يلةمن املراجع األص فهم العلوم الدينية

  16السليم.
مركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج من أحد 
مراكز اللغات الذي يهتم اللغة العربية اهتماما اتمًا ، ابلنظر إىل تطوير تعليم اللغة العربية 

ورأت الباحثة الفعال وثقافتها وإجياد البيئة املواتية وله طريقة حديثة يف تعليمها وتعلمها. 

                                                           
14

 .123، ص.  املهارات اللغوية ماهيته وطرائق تدريسهامحد فواد حممود عليان،   
15

(، 1986رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ) مكة : جامعة أم القرى،   
 .538ص. 

16
 Miftahul Huda, “Pengembangan Kurikulum Program Khusus : Pengembangan Bahasa 

Arab Berparadigma Fakultatif,” El – Qudwah ( April 2011), hal. 1. 
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من خالل املقابلة، قد قام املركز ال شعوري بتقدمي اإلطار الثقايف أثناء تعليم اللغة العربية 
نظرا إىل احملتوى التعليمي الذي رجع إىل الكتب العربية األصيلة من العرب وهي العربية 

ية احملتوى بني يديك والعربية للناشئني. ومن املميزات األخرى اليت تدل على اهتمام ورعا
الثقايف أثناء التعليم، منها، معهد اجلامعة بشأهنا البيئة الثقافية اللغوية اليت هلا مكانة 
شريفة حلل عقدة االزدواجية اللغوية بني ما يدرسه الطالب داخل حجرة الدراسة وبني ما 

ئة لطالب جيده خارجها، ممارسة استخدام اللغة العربية أثناء التعليم يف الفصل املئة يف امل
 17املستوى املتقدم واملتوسط، تقدمي احملفوظات من املعلم أثناء التعليم.

وال يقتصر تعليم املهارات اللغوية فحسب، بل إمنا يهتم يف تعليم املهارات اللغوية 
الثقايف حىت ابملدخل الثقايف أي يتم اكتساب املهارات اللغوية األربع من خالل احملتوى 

 18تيعاب املهارات اللغوية من جانب وفهم الثقافة من جانب أخر.تساعد الطلبة على اس
أو تقدمي املفاهيم الثقافية بشكل متكامل مع تعليم املهارات اللغوية يف الفصل.  يتم تعليم

وقد الحظت الباحثة أن تعليم مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية من خالل موضوعات 
حيث أن يتم  تعليمحملتوى الثقايف أثناء الابهتمام اال ملعلموقام ا الثقافة العربية اإلسالمية.
الكتاب األصلي العربية للناشئني اليت يضمن فيه كثري من األمناط  معاجلة مهارة القراءة من

 .الثقافية العربية واإلسالمية

                                                           
17

مدرس اللغة العربية يف مركز تعليم اللغة جبامعة موالان  M. Pdنتيجة املقابلة مع األستاذ حممد زمراين ،   
 الساعة الثامنة صباحا يف بيته. 2017ينايري  7مالك إبرهيم يف يوم السبت التاريخ 

18
مالحظة الباحثة يف الفصل املتقدم مبركز اللغات جامعة موالان مالك ابراهيم ماالنج االسالمية   
 احلكومية.
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ومت تعليم مهارة القراءة يف املستوى املتقدم ابستخدام الكتاب العربية للناشئني 
وقد ألف هذا الكتاب منذ الزمان وله جناح   19والرابع وتعتمد على املدخل الثقايف.الثالث 

ومت تعليمه أيضًا يف ضوء املدخل الثقايف. وهذا املدخل حياول  كبري حسب جتربة املركز.
أن توجه عملية التعليم والتعلم إىل استيعاب املهارت األربع من خالل ثقافة اللغة العربية، 

الطلبة قادرة على فهم ثقافة اللغة العربية عن  دخل حتاول أن جيعلكما أن هذا امل
 وتستوعبها استيعااب متكامالً مع املهارات اللغوية وخباصة مهارة القراءة. 

جدير ابلنظر إىل ما سبق ذكره، فركزت الباحثة حبثها يف تعليم مهارة القراءة يف 
يل الطلبة على املعارف والثقافة للغة ضوء املدخل الثقايف نظرا إىل أمهية القراءة يف حتص

 مهارة القراءة يف ضوءتعليم  عزمت الباحثة أن تصفانطالقا مما سبق، املستهدفة. 
من اللغات ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية يف املستوى املتقدم املدخل الثقايف مبركز 

  . وطريقة التعليم وتقوميهحمتواه الثقايف أهدافه، و  حيث
 لة البحثأسئ . ب
 : األسئلة كما يليالباحثة  طرحتعلى ما سبق من املقدمة،  ابناء 

جامعة ات ركز اللغيف ضوء املدخل الثقايف مب تعليم مهارة القراءةكيف أهداف  .1
 ؟ موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

جامعة موالان مالك ات ركز اللغمب مادة مهارة القراءةيف  الثقايفتوى احمل كيف .2
 ؟ إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

املدخل الثقايف  يف ضوء مهارة القراءةتعليم التعليم املستخدمة يف  كيف طريقة .3
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ؟ اتركز اللغمب

                                                           
19

 للناشئنيالكتاب العربية   
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املدخل الثقايف  يف ضوء مهارة القراءةتعليم التعليم املستخدمة يف  وسائلكيف  .4
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ؟ اتركز اللغمب

جامعة  اتركز اللغمباملدخل الثقايف  يف ضوء مهارة القراءةتعليم  كيف تقومي .5
 ؟موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 أهداف البحث . ج
 يهدف هذا البحث إىل ما يلي :       
مبركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم  مهارة القراءةأهداف تعليم  كشف عن .1

 اإلسالمية احلكومية ماالنج يف ضوء املدخل الثقايف.
جامعة موالان ات ركز اللغمب مادة مهارة القراءةيف  ثقايفالتوى احملكشف عن  .2

 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
املدخل الثقايف  ضوء يف مهارة القراءةتعليم  معرفة وحتليل طريقةالوقوف على  .3

 .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اتركز اللغمب
املدخل الثقايف  ضوء يف مهارة القراءةتعليم  وسائلمعرفة وحتليل الوقوف على  .4

 .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اتركز اللغمب
ركز مباملدخل الثقايف  ضوء يف مهارة القراءةتعليم  معرفة وحتليل تقوميى الوقوف عل .5

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. اتاللغ
 أمهية البحث . د

 : أمهية هذا البحث نظراي
املدخل الثقايف يف  مهارة القراءة يف ضوءالبحث عن تعليم يتوقع من خالل  .1

ملستوى اجلامعي، أن يسهم إسهاما نظراي يف تصميم نظام تعليم اللغة العربية ا
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، وكذلك إطاللة الصورة الذي يتناسب مع متطلبات احلياة االجتماعية
العميقة عن هذا املدخل يف جمال تعليم اللغة العربية اليت مل تعتين بعض 

 .املدارس ابستخدامه يف تصميم الوحدات الدراسية
يز للبحوث السابقة اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة هبذه أتييد وتعز  .2

 الرسالة.
 :  أمهية هذا البحث تطبيقيا

ربة مفيدة يف حبث عن تعليم : ستكسب الباحثة خ   للباحثة .1
املدخل الثقايف يف املستوى اجلامعي. تعطى نتيجة هذا مهارة القراءة يف ضوء 

 البحث مدخال جديدا بنماذجه املتنوعة يف تعليم اللغة العربية. 
الناجحة        مهارة القراءة: جتديد كيفية تعليم   ملدرسى اللغة العربية .2

 وحتسينها.
املدخل رفع احلماسة يف عملية التعليم والتعلم مع وضع  :  اإلسالمية جامعةلل .3

 اجليد عرب الثقافة.
 حدود البحث . ه

حددت الباحثة حبثها عن تعليم مهارة القراءة يف ضوء :  احلد املوضوعي .1
 ،اإلسالميةو ثقافة العربية األهداف التعليمية، وحمتوى الاملدخل الثقايف من 

اليت ميكن اتباعها املدخل  وأسلوب التقوميووسائل التعليم وطريقة التعليم 
ت الباحثة حبثها يف الثقافة العربية اإلسالمية وفقا إىل أحوال حدد .الثقايف

ميدان البحث الذي يستخدم الكتاب العربية للناشئني يف جمال تعليم اللغة 
العربية املكثف مع أن هذا الكتاب حيتوى على الثقافة العربية اإلسالمية 
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يسية أي فحسب ومل يكن فيها الثقافة األخرى ابلنسبة إىل الثقافة اإلندون
 احمللية.

جبامعة موالان  اتالباحثة ابلبحث يف مركز اللغ قامت:   احلد املكاين .2
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. )املستوى املتقدم(.  

ستجري الباحثة هذا البحث يف الفصل الدراسي من :   احلد الزماين .3
 .2017/ 2016السنة الدراسية 

 حتديد املصطلحات . و
عملية ميكانيكية تستلزم عمليات عقلية معقدة حبيث هو  مهارة القراءةتعليم  .1

تستلزم حضور القارئ بكل جوارحه يهدف فيها احلصول على القدرات و 
 املهارات املكتسبة لدى الطلبة من خالل عملية تعليم القراءة وفهمها.

غة هو املدخل الذي يتفق معظم الباحثني يف جمال تعليم اللاملدخل الثقايف  .2
العربية للناطقني بغريها على أن تعليم اللغة العربية دون خلفية ثقافية حميطة 
ودون مرجعية يقدم احملتوى اللغوي يف إطارها أمر غري ممكن. فاخللفية الثقافية 
اإلسالمية تيسر ملعدي املواد التعليمية تقدمي األمناط واملفاهيم الثقافية وتقدمي 

املشرتكة بني العربية ولغات املتعلمني الذين يدينون املفردات والرتاكيب اللغوية 
  20.ثقافة العربية اإلسالميةالابإلسالم. والثقافة يف هذا البحث هي 

 السابقة دراساتال . ز
 ، منهم:مهارة القراءة واملدخل الثقايفقد قام عدد من الباحثني ىف نطاق البحث ىف تعليم 

 (2012النجاح لالحباث جبامعة اجمللة العلمية ) فراس السلييت وفؤد مقدادي .1
                                                           

 
20

) القاهرة : املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى على أمحد مدكور وآخرون،  
 .350(، ص. 2010دار الفكر العريب، 
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أثر برانمج تعليمي قائم على املدخل الوظيفي يف حتسني :  املوضوع
 مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف التاسع األساسي يف األردن.

كشف فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة بني متوسطي :  األهداف
القراءة الناقدة تعزي إىل طريقة أداء الطلبة الصف التاسع األساسي على اختبار 

  التدريس.
 الكمياملنهج :   املنهج

( بني a=0,05وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى )  : أهم النتائج
متوسطى أداء طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة على اختبار القراءة الناقدة 

انمج يف تنمية تعزي إىل متغري طريقة التدريس، مما يدل على فاعلية هذا الرب 
 21مهارات القراءة الناقدة مدار الدراسة.

رمي عادل صابر الرتك، عبد الرمحن بن شيك، وحممد فهام بن حممد غالب  .2
أكتوبر  8 – 7)حبث علمي مقدم يف املؤمتر الدويل الرتبوي واللغوي 

 ( IIUM Repository Malaysiaمنشور يف  2015
الثقايف يف تصميم وحدات دراسية : توظيف املدخل اإلتصايل  املوضوع

 للناطقني بغري العربية
: توظيف املدخل اإلتصال واملدخل الثقايف يف تصميم وحدات  األهداف

دراسية للناطقني بغري العربية ملا يف ذلك من أمهية يف حتقيق االتصال الناجح 
 عربية.وفهم الثقافات اإلسالمية العربية يف سياقها االجتماعي عند تعلم اللغة ال

                                                           
21

) أثر برانمج تعليمي قائم على املدخل الوظيفي يف حتسني مهارات  فراس السلييت وفؤاد مقدداي  
التاسع األساسي يف األردن( جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية (  القراءة الناقدة لدى الطالب الصف

 .2012( 26) 26اجمللد 
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توصلت الدراسة إىل أن االتصال الفعال بني األفراد فال بد أن :  أهم النتائج
جيتمع فيه الصحة اللغوية واملناسبة للموقف السياقي االجتماعي الثقايف. لذلك 
ينظر إىل التالزم بني اللغة والثقافة. وكشفت الدراسة أن اهلدف من تعلم اللغة 

خدامها كأداة لإلتصال واالندماج مع اآلخرين هو السيطرة على نظام اللغة، است
 22يتوقف على مقدار ما اكتسب هذا املتعلم من ثقافة اجملتمع.

أمني حممد حممد أبو بكر ) أطروحة الدكتوراة يف جامعة القاهرة مقدمة يف  .3
 ( 2014مايو  8 3املؤمتر الدويل للغة العربية 

األساسية للغة العربية  : التعددية الثقافية وأثرها يف املهارات املوضوع
 واهلوية الثقافية يف ضوء املدخل الثقايف

: هتدف هذه الدراسة إىل تقومي واقع اللغة العربية يف مناهج  األهداف
املدارس الثانوية الدولية يف مصر ووسائل تنميتها وواقع اهلوية الثقافية املصرية 

يف مصر نظرا إىل  العربية اإلسالمية وجماالت تعظيمها يف املدارس الدولية
التشويش والتهويش واإلزاحة يف املدارس الثانوية الدولية يف مصر من خالل 
ضعف مستوى طالهبا يف املهارات األساسية للغة العربية وإضعاف املفاهيم 
الثقافية للطالب، ونتيجة التعليم ابللغات األجنبية اليت ترافقها ثقافة أهلها وخلق 

يودي إىل النفور والتشتت واإلعراض الثقايف أو يف من االغرتاق الثقايف مما 
 التفريط يف اهلوية الشخصية الثقافية املصرية اإلسالمية.

 : املنهج الوصفي التقوميي  املنهج 
                                                           

22
توظيف املدخل ) رمي عادل صابر الرتك، عبد الرمحن بن شيك، وحممد فهام بن حممد غالب  

حبث علمي مقدم يف املومتر الدويل الرتبوي  (اإلتصايل الثقايف يف تصميم وحدات دراسية للناطقني بغري العربية
  .IIUM Repository Malaysiaمنشور يف  2015أكتوبر  8 – 7واللغوي 
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: توكد هذه األطروحة من خالل نتائجه ومظاهر احملتوى الثقايف  أهم النتائج
لالستالب : الثقايف والعرفاين، أن التعليم ابللغات األجنبية خلق أجياال قابلة 

واحلضاري. إن التعليم ابللغات األجنبية ليس العربية حرب على الثقافة العربية 
اإلسالمية مبا متثله من منظومة القيم، والعادات، والتقاليد، والدين، وكل ما يتصل 

ريخ ابللغة العربية. إن الثقافة العربية اإلسالمية هي إحدى الثقافات الكربى يف ات
البشرية، ومن مث فإن دورها يف تكوين شخصية الفرد العريب اليقل عن طعامه 

 23وشرابه اليوم حىت تعتين وتتأثر أتثريها الواضح على نظم التعليم اإلسالمي.
أمحد حممد على منر الزغلول ) رسالة املاجستري يف كلية الدراسات العليا  .4

 (2006اجلامعة األردنية السنة 
ل املضمون الثقايف لكتب تعليم اللغة العربية للناطقني : حتلي املوضوع

 بغريها يف اجلامعات األردنية 
: حتليل املضمون الثقايف لكتل تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  األهداف

 .2005 – 2004هبا يف اجلامعة األردنية وجامعة الزرقاء األهلية للعام اجلامعي 
 لي: املنهج الوصفي التحلي  املنهج

: أن أكثر املضامني الثقافية شيوعا يف هذه الكتب هي اجملال  أهم النتائج
الثقايف العام واجملال الديين القيمي واجملال العلمي والتقين. كشفت الدراسة أن 

 24هذه اجملاالت موجودة ومتوازنة مع اختالف نسبة الرتكيز بني اجملاالت الثقافية.
                                                           

23
أمني حممد حممد أبو بكر ) التعددية الثقافية وأثرها يف املهارات األساسية للغة العربية واهلوية الثقافية   

 3منشورة يف عناوين املومتر الدويل . 2013قاهرة جامعة اليف ضوؤ املدخل الثقايف ( أطروحة الدكتوراة 
www.alarabiahconference.org.  

24
حتليل املضمون الثقايف لكتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ) أمحد حممد على من الزغلول   

 .2006رسالة املاجستري منشور جبامعة األردنية  (اجلامعات األردنية

http://www.alarabiahconference.org/
http://www.alarabiahconference.org/
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 1. 1اجلدول : 
 حول تعليم اللغة العربية من املنظور املدخل الثقايفالدراسات السابقة 

 أوجه االختالف أوجه التشابه  الباحث / املوضوع
أصالة البحث 

 احلايل
فراس السلييت وفواد 
مقدداي / أثر 
برانمج تعليمي قائم 
على املدخل 
الوظيفي يف حتسني 
مهارات القراءة 
الناقدة لدى 
الطالب الصف 
التاسع األساسي 

 األردنيف 

تركيز البحث يف 
 مهارة القراءة

استخدم الباحث 
السابق مدخل 
الوظيفي ويستخدم 
هذا البحث املدخل 

 الثقايف

ستقوم الباحثة 
وصف وحتليل تعليم 

من  مهارة القراءة
املنظور املدخل 

 الثقايف تطبيقيا.

رمي عادل صابر 
الرتك، عبد الرمحن 
بن شيك، وحممد 
فهام بن حممد 
غالب / توظيف 
املدخل اإلتصايل 
الثقايف يف تصميم 
وحدات دراسية 
للناطقني بغري 

استخدام املدخل 
الثقايف كمتغري 

. الرتكيز البحث
 على أمهية املدخل 
الثقايف يف تعليم 

 اللغة العربية.

أتى الباحثون 
تصميم  السابقة

الوحدات الدراسية 
يف ضوء املدخل 

 الثقايف.

ستقوم الباحثة 
وصف وحتليل تعليم 

من  مهارة القراءة
املنظور املدخل 

 الثقايف تطبيقيا.
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 العربية.
أمني حممد حممد 
أبو بكر / التعددية 
الثقافية وأثرها يف 
املهارات األساسية 
للغة العربية واهلوية 
الثقافية يف ضوء 

 املدخل الثقايف

استخدام املدخل 
الثقايف خالل 

 البحث

أتى الباحث 
السابق تركيز حبثه 
يف املناهج الدراسية  

 مبصر

وصف وحتليل تعليم 
من  مهارة القراءة

املنظور املدخل 
الثقايف مبركز اللغات 
جامعة موالان مالك 

 إبراهيم ماالنج

أمحد حممد على منر 
الزغلول / حتليل 
املضمون الثقايف 

لغة لكتب تعليم ال
العربية للناطقني 
بغريها يف اجلامعات 

 األردنية.

وصف وحتليل 
 احملتوى الثقايف 

أتى الباحث 
السابق حتليل 
احملتوى الثقايف 
ملقررات تعليم اللغة 

 العربية.

ستقوم الباحثة 
وصف وحتليل تعليم 

من  مهارة القراءة
املنظور املدخل 
الثقايف حول احملتوى 
الثقايف وطريقة 

لوب التعليم وأس
 التقومي
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

  مهارة القراءةاألول : تعليم  املبحث
 مهارة القراءةتعليم مفهوم  . أ

اإلسالمي، كما أهنا اللغة األم تعترب اللغة العربية لغة الدين والعقيدة يف العامل 
يف الوطن العريب، وقد نزل هبا القرآن الكرمي للناس كافة، ومنذ ذلك التاريخ اقرتتت 
اللغة العربية ابإلسالم، مما أكسبها قدسية خاصة لدى املسلمني يف مجيع أحناء العامل. 

املختلفة ومن مث فقد كانت حاملة، إابن ازدهار العصر اإلسالمي، للعلوم والفنون 
وأصبح هلا آدب ذات أتثري كبري على اآلداب العاملية كما أشار لذلك كثري من 

 العلماء والباحثني.
 –تعليما  –يعلِّّم  –عند قاموس املنجد كلمة " تعليم" يشتق من َعلََّم  

أما مفهوم التعليم عند بعض رشدي  25ويقال عّلمه الصنعة وغريها مبعىن جعله يعلم.
أمحد طعيمة هو أنه عملية إعادة بناء اخلربة اليت يكتسب املتعلم بواسطها املعرفة 
واملهارات واالجتاهات والقيم. إنه عبارة أخرى جمموع األساليب اليت يتم بواسطتها 

ن من أخل تنظيم عناصر البيئة احمليطة ابلتعليم مبثل ما تتسع له كلمة البيئة من معا
هذا من حيث مفهوم التعليم بشكل عام. أما مفهوم  26اكتاسبه خربات تربوية معينة.

تعليم اللغة الثانية بشكل خاص فنقصد به : أي نشاط مقصود يقوم به فرد ما 

                                                           
25

 .526(، ص. 1976) بريوت : دار املشرف،  املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،   

26
) إيسيسكو : منشورات املنظمة  تعليم اللغة لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،   

. أنظر حممود كامل الناقة، تعليم اللعة العربية للناطقني بلغات 45(، ص. 1989اإلسالمية للرتبية والعلوم الثقافة، 
 .22-21(، ص. 1985أخرى )مكة : جامعة أم القرى، 
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ملساعدة فرد أخر على االتصال بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذي ألفه 
 27وتعود االتصال به.
إلنسان بكل جوانبها ءة هي نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اوأما القرا

األربعة على عدد من املهارات وهي التعرف والفهم والنقد وتشتمل هذه املكوانت 
والتفاعل. يقصد ابلتعرف، القدرة على فك الرموز املكتوبة والربط بني صوت الكلمة 

نيكية حبتة ينتهي األمر وصورهتا ومتييزها عن غريها من الكلمات. إهنا عملية ميكا
 فيها عند نطق الكلمة نطقا صحيحا. 

ويقصد ابلفهم، القدرة على إدراك العالقة بني معاين الكلمات واجلمل وفهم 
الدالالت اليت تعرب عنها سواء أكانت دالالت مباشرة أو غري مباشرة. ويقصد 

ه وقبول ما يستسيغه ابلنقد، القدرة على احلكم على ما يقروؤه الفرد، وإبداء الرأي في
عقله ورفض ما هو غري منطقي، واملوازنة بني ما ورد يف النص من أفكار وما يعرفه 
الفرد من أفكار سابقة يف املوضوع نفسه. يقصد ابلتفاعل، النشاط الفكري املتكامل 
الذي يقوم به الفرد عند اتصاله مبادة مطبوعة والذي يبدأ ابإلحساس مبشكلة 

ن خالل املادة املقروءة عن حل هلذه املشكلة واالستجابة هلذا تواجهه، والبحث م
 28احلل مبا يستلزمه من انفعال وتفكري مث إصدار قرار.

 
 

                                                           
27

ورات املنظمة ) إيسيسكو : منش تعليم اللغة اتصاليارشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة،   
 .30(، ص. 2006اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

28
رشدي أمحد طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ) مكة : جامعة أم القرى،   

 .524-520(، ص. 1986
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 أهداف تعليم مهارة القراءة .1
يقصد هبذه األهداف جمموعة النواتج التعليمية اليت ينتظر أن يصل إليها 

اليت خططت هلم طوال هذه  التالميذ بعد مرورهم ابخلربات اللغوية املختلفة
يستهدف تعليم مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات  29.املرحلة

  30أخرى هي:
إن القراءة هي أوىل املهارات اليت جتمع اجملتمع اإلنساين على حق  .أ 

 يف تعلمهاالفرد 
إن الرتبية املستمرة والتعلم مدى احلياة التتحقق يف حياة اإلنسان إال  .ب 

ذا كان قادرا على القراءة. إهنا أنشطة تعتمد على كمية ونوع ما إ
 يقرؤه.

إن اجملتمع اإلنساين املعاصر جمتمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري  .ج 
فيه ال يتطلب القراءة. إن اإلنسان حماط بكثري من أوجه النشاط اليت 
تستلزم القراءة حىت حيقق ما يريد وحىت يتكيف مع اجملتمع ويودي 

 ه.وظيفت
إن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة إن ما جينيه الدارس األجنيب  .د 

من خالل قراءة املواد العربية أعظم كثريا مما جينيه من خالل أي 
مهارة أخرى. إن القراءة هي املهارة اليت تبقى مع الدارس عندما يرتك 

يع من البلد العريب الذي يتعلم فيه اللغة. كما أهنا املهارة اليت يستط
 خالهلا أن يتعرف على أمناط الثقافة العربية اإلسالمية ومالحمها.

                                                           
29

 .27(، ص. 2005) القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع،  تعليم اللغة  العربيةمصطفي رسالن،   
30

 .539 -538، ص.  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أمحد طعيمةرشدي   
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ابلقراءة يستطيع الدارس أن حيقق أغراضه العملية من تعليم العربية.  .ه 
 قد تكون أغراضا ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو تعليمية أو غريها.

 القراءة مهارة يستطيع الدارس هبا حتقيق قدر من االستماع وقضاء .و 
 وقت الفراغ مبا هو أجدى.

القراءة هي املهارة اليت ينميها الطالب وحده بعد أن يرتك املعهد ليس  .ز 
 مثة أدعى للتقدم يف القراءة مثل القراءة.

إن النجاح يف حتصيل االهداف يف العملية التعليمية يعترب موشرا صادقا 
الناطقني هبا ما  للنجاح فيها. وأهم أهداف تعليم القراءة يف اللغة العربية لغري

 يلي:
أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة ابألصوات اليت تعرب عنها يف  (أ 

 اللغة العريب
 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح (ب 
أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وادراك  (ج 

 تغري املعىن بتغري الرتاكيب
ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة االدب والتاريخ  أن يقرأ قراءة واسعة (د 

 وربط القراءة الواسعة ابلثقافة العربية اإلسالمية
أن يتعرف معاين املفردات من معاين السياق والفروق بني املفردات  (ه 

 31احلديث والكتابة
 

                                                           
القاهرة : مكتبة لبنان،  ) احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقتعليم اللغات صالح عبد اجمليد،   31

 .151(، ص. 1981
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 يف مواد القراءة احملتوى .2
جمموعة املواقف يقصد ابحملتوى يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

التعليمية ذات املضمون اللغوي والثقايف واالتصايل املقدمة للطالب، وأيضا 
األنشطة اللغوية والثقافية واالتصالية اليت تسهم يف تعليم اللغة العربية عن طريق 

 32ا.ممارسة الطالب هلا ومعايشته ملضموهن
العربية للناطقني ينبغي عند اختيار مواد القراءة ابلعربية يف برانمج تعليم 

بغريها أن ينمي الطالب قيمة أخالقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقايف إسالمي 
معني دون أن يتعارض مع قيم الطالب أو ميتهم ثقافتهم. اللهم إال يف احلاالت 

 33اليت تتعارض فيها هذه القيم والثقافات مع الثقافة اإلسالمية.
 طرائق تعليم مهارة القراءة .3

يقة التعليم اخلطة الشاملة اليت يستعني هبا املدرس، لتحقيق واملقصود بطر 
األهداف املطلوبة من تعلم اللغة. وتتصمن الطريقة ما يتبعه املدرس من أساليب، 
وإجراءات، وما يستخدمه من مادة تعليمية، ووسائل معينة. ومن أهم طرق تعليم 

باشرة، والطريقة السمعية اللغات األجنبية هي طريقة القواعد والرتمجة، والطريقة امل
 34الشفوية، والطريقة التواصلية، والطريقة اإلنتقائية.

 
 

                                                           
، ص.  اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجياتتعليم اللغة رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة،   32

127. 
33

 .565، ص. املرجع يف تعليم اللغة العربية بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   
)الرايض : فهرسة  إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،   34

 .77(، ص. 2011مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر، 
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 وسائل تعليم مهارة القراءة .4
الوسائل التعليمية هي ما يلجأ إليه املعلم من أدوات وأجهزة ومواد 

يقول صيين والقامسي : إن الوسيلة اليت يستخدمها املعلم  35لتحسينها وتعزيزها.
يف تعليم مادته ليبلغ اهلدف املقصود وأفضل صوره ممكنه ويسبغ على عملية 

 36الرتبية شيئا من أاثره ومتعه.
 تقومي مهارة القراءة .5

يعترب التقومي وسيلة مهمة حيكم هبا على مدى النجاح الذي حتقق من 
كلها : املنهاج، وحمتواه، وأهدافه، والطريقة، واألساليب اليت   وراء العملية التعليمية

اختارها املعلم لتنفيذ مفردات املنهج، والطالب املتعلم ومدى ما حصل من 
 37معارف ومهارات واجتاهات نتيجة مروره ابملواقف التعليمية.

واالختبار احد وسائل القياس. ولكن االختبار هو أشيع وأمشل وسائل 
القياس يف املدارس واجلامعات. االختبار وسيلة شائعة فعالة مضمونة اقتصادية 
الوقت، إذ يستطيع أن خنترب مئات الطالب بل اآلالف يف وقت واحد مبقياس 

 واحد. 
قراءة صامتة، مع يقصد ابختبارات القراءة قياس فهم الطالب ملا يقرأ 

مالحظة أن القراءة اجلهرية تدخل ضمن اختبارات الكالم. ميكن أن ندعو 
اختبارات القراءة اختبارات االستيعاب املقروء أو اختبارات االستيعاب القرائي. 

                                                           
35

(، ص. 1998) لبنان : دار النفالس،  خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معروف،   
243. 

36
السجل العلمي للندوة العاملية لتعليم العبية للناطقني هبا املعلم حممود إمساعيل صيين وآخرون،   

 .231(، ص. 1980) الرايض : عماد شوون املكتبات جامعة الرايض،  والطريقة والوسائل والكتاب
 .389، ص. تدريس اللغة العربيةوليد أمحد جابر،   37
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يطلب املعلم من الطالب قراءة النص مكتوب قراءة صامتة مث اإلجابة عن 
رة واحدة أو أكثر حسب الوقت املتاح األسئلة اليت تتبع. وقد يكون النص فق

 وحسب مستوى الطالب ودرجة أمهية االختبار.  
اختبار االستفهام، اختبار االختيار من  عدة أشكال منها ما يلي:

متعدد، اختبار الصواب واخلطأ، اختبار ملء الفراغ، اختبار مزاوجة احملتوى، 
اختبار مزاوجة أشكال اختبار الرتتيب، اختبار املفردات، اختبار القواعد، 

الكلمات أو اجلمل أو اجلملة والصورة أو الصورة واجلملة أو اختبار فهم النص 
 38القصري.

 الثاين : املدخل الثقايف  املبحث
 املدخل الثقايف مفهوم  .أ 

صني بتعليم اللغة أبن املدخل هو عبارة عن جمموعة تخاملويرى بعض 
اجتماعية( ترتبطها مع بعض عالقات متبادلة، افرتاضات )لغوية ونفس لغوية ولغوية 

تتصل اتصااًل وثيقًا بطبيعة اللغة، وطبيعة عملييت تعليمها وتعلمها. إن عملية وضع 
مدخل لتعليم اللغة عملية تتسج خيوطها الفكرية على مستوى التخطيط اللغوي قبل 

اللغوية التعليمية،  تصميم مناهج تعليم اللغة وبنائها، عملية تربط بكيفية اختيار املادة
وكيفية تدريج املادة اللغوية التعليمية اليت مت اختيارها. وجدير ابلذكر أن وضع مدخل 
لتعليم اللغة عملية منظمة تتمخض عنها املبادئ واألسس الرئيسية خلطة تعليم اللغة، 
ففي املدخل تتحد املواقف اللغوية االجتماعية وما يدخل فيها من أمور جيب 

 ا يف تعليم اللغة مثل الثقافة واالجتماعية اليت تتعكس يف اللغة.مراعاتته
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 .128 – 116، ص. االختبارات اللغويةحممد على اخلويل،   
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مصطلحات اليت غالبًا ما يتم اخللط  ةاملدخل والطريقة واألساليب هي ثالث
عالقة قوية ومتشابكة. واملدخل من أعلى مستوى  ةهذه الثالث بنيواالستخدام. و 

عة من االفرتاضات املدخل هو جممو  39واليت يتم بعد ذلك الطريقة مث األساليب.
املتعلق بعضها بعضًا وتعاجل طبيعة تعليم اللغة وتعلمها. والطريقة هي اخلطة العامة 
لعرض املادة اللغوية بصورة منظمة، وبشكل ال يناقض فيه جزء من اخلطة أي جزء 
آخر، ويكون ذلك كله على املدخل الذي خنتاره. أما األسلوب فهو تطبيقي وهو ما 

 40رة الدراسة.حيدث فعال يف حج

رأى إدوارد اتيلور أن الثقافة هي كل مركب يشتمل على املعرفة واملعتقدات 
والفنون واألخالق والقانون والعرف وغري ذلك من اإلمكانيات أو العادات اليت 

إن تعاظم دور الثقافة يف التنمية  41يكتسبها اإلنسان ابعتباره عضوا يف اجملتمع.
جعل الكثري من املفكرين يطرحون املدخل الثقايف كتوجه الشاملة إقليميا وعامليا قد 

أساسي من أجل حتقيق التكامل العريب، وذلك كبديل للمدخل األمين أو املدخل 
االقتصادي أو املدخل السياسي. على هذا املنهج يتفق معظم الباحثني يف جمال 

فية حميطة، ودون تعليم العربية للناطقني بغريها على أن تعليم العربية دون خلفية ثقا
مرجعية يقدم احملتوى اللغوي يف إطارها هو أمر غري ممكن. فاخللفية الثقافية اإلسالمية 
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 Iskandar Wassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Rosdakarya 

Bandung 2011), hlm. 40. 
 دار عامل الكتب الرايض، )، مذاهب وطرائق يف تدريس اللغاتجاك رنثاردرز وثيودور روجز، 40

 29، ص (م1990
41

) السعودية : جامعة أم  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   
 .322(، ص. 1986القرى، 
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تسري ملعدي املواد التعليمية، تقدمي األمناط واملفاهيم الثقافية، وتقدمي املفردات، 
 42والرتكيب اللغوية املشرتكة بني العربية ولغات املتعلمني الذين يدينون ابإلسالم.

أثبتت الدراسات أن عوامل النجاح يف تعلم أي لغة يعتمد على قدر ما تعلم 
الدارسون، واكتسبوا من معلومات ومعارف وثقافة اللغة املتعلمة، فمعظم الدارسون 
يعلمون أن فهم ثقافة أهل اللغة وعادهتم هدف أساسي مشرتك من أهداف تعليم 

يد املشاركة بني األمم، وتبادل املعرفة، اللغة العربية. والتعارف على وزن تفاعل وهي تف
واحلضارة والثقافة، واملنفعة، وكلما كان التعارف أكثر عمت الفائدة، وكان أثره على 
تطور األمم، ومنوها أكرب، ومهما تنوعت وسائل نقل املعرفة والثقافة واختلفت تبقى 

لتفاهم العاملي بني اللغة هي أساس التواصل بني اجملتمعات، وابللغة يتحقق التعارف وا
األمم فهي مرتكز أساسي يف بناء الشخصية القومية، وترتبط اللغة ابلثقافة ارتباطا 
وثيقا، وهي أداة التواصل بني احلاضر واملاضي واملستقبل وهي حجر األساس يف نقل 
احلضارة فاللغة وعاء الثقافة الذي خيتزن فيه ديننا، وآدابنا، وعلومنا، واترخينا، وهي 

 سيلة اليت حتفظ هبا ثقافة أي جمتمع من العادات والتقاليد والقيم االجتماعية.الو 
والكفاية الثقافية اليت يتم تزويد الدارس هبا عند تعلمهم اللغة العربية هي 
الثقافة العربية اإلسالمية. ومعلوم أن كل أمة ثقافة معينة متتاز هبا عن غريها من 

ل ما تقوم على القيم السائدة يف تلك األمة، وهي األمم، و أن ثقافة كل أمة تقوم أو 
يف العادة وثيقة الصلة بعقيدهتا وفكرها، وكذلك سلوكها ومنط حياهتا، وما تريد 
حتقيقه من أهداف، وما تتطلع إليه من غاايت، وهي وثيقة الصلة جدا برتاث األمة 

ه األكثرية الغالبة الروحي والنفسي، كما هي حمور اتريخ األمة.وملا كان اإلسالم يعتنق
                                                           

، ص.  املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىأمحد طعيمة وآخرون،  رشدي  42
349 – 350. 
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هي القيم اإلسالمية،    من األمة العربية فإن القيم السائدة على ثقافة األمة العربية
 43أن الثقافة العربية هي الثقافة اليت تغلب عليها القيم اإلسالمية.أوبعبارة أخرى 

 بني الثقافة العربية والثقافة اإلسالمية : التشابه واالختالف .ب 
والثقافة اإلسالمية يف بعض األمور ولكنهما مرتبط ية ختتلف الثقافة العرب

 44فاالختالف بينهما ابإلجياز كما يلي : بعضها ببعض.
يهدف التعرف على الثقافة العربية إىل االعتزاز هبا وغرس االنتماء  .1

القومي، وأما التعرف على الثقافة اإلسالمية فيهدف إىل االمتثال هبا 
 واتباعها.

وأما الثقافة اإلسالمية فتتصف  العربية ابلقومية واحمللية،تتصف الثقافة  .2
 ابلعاملية.

الثقافة العربية بعضها جاهلية فغري صاحلة للتدريس، أما الثقافة اإلسالمية  .3
 فصاحلة كلها للتدريس.

مييل رشدي طعيمة إىل تقسيم الثقافة إىل الثقافة العربية واإلسالمية ألن  ال
ة فهي اإلسالمية. واللسان العريب هو املعرب عن الثقافة "لسان" أما الثقاف العربية

اإلسالمية. وإذا هناك ثقافة عربية يتصف هبا العرب وثقافة إسالمية يتسم هبا 

                                                           
43

، مأخوذة من اإلنرتنت تدريس اللغة العربية على ضوء املدخل اللغوي االجتماعي، د. هداايت  
http://www.atida.org  الساعة التاسعة صباحا. 2017يوليو  10يف التاريخ 

 
44

اجمللد  جملة لسان األضادحممد إمساعيل، "الثقافة وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بلغات أخرى،"  
 .4 -3(، ص. 2014) أكتوبر  2، العدد 1

http://www.atida.org/
http://www.atida.org/
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املسلمون غري العرب، فإن هذا قد يعين أن العرب أصحاب الثقافة العربية شعوبيون، 
  45وحمليون، وجاهلون. وهذا غري سليم.

 وما يرتتب تعليميا عالقة اللغة ابلثقافة .ج 
العالقة بني اللغة والثقافة أوضح من أن يشار إليها، فاللغة وعاء الثقافة وهي 
الوسيلة األوىل يف كثري من اجملاالت للتعبري عنها. فاللغة العربية وثقافتها يسريان يدا 

ومن العسري على دارس أجنيب أن يفهم اللغة العربية فهما دقيقا  أو أن  46بيد.
يستخدمها استخداما جيدا دون أن يفهم ما يرتبط به من مفاهيم ثقافية معينة. 
واالجتاه السائد اآلن يف تعليم اللغة األجنبية هو االهتمام بتعليم الثقافة كاالهتمام 

در أن جيد كتااب يتناول تعليم اللغات األجنبية بتعليم مهارات اللغة األربع. ومن النا
واليتعرض لتعليم الثقافة أو لتقليدمها، ذلك أن الفهم الثقايف أصبح أمرا ال مفر منه 
يف تعليم اللغات األجنبية وذلك بعد أن ثبت أن اخللفية الثقافية أساسية ومهمة لفهم 

 47يف الفرد اللغة اليت يتعلمها. اللغة والسيطرة عليها، بل إن الفهم الثقايف يعمق ويغين
والعالقة بني اللغة والثقافة تتخذ أمناطا متعددة يتخلص أمهها يف منطني 
رئيسني أوهلا "اللغة توثر على الثقافة" واثنيها "الثقافة توثر على اللغة". أّما أتثري اللغة 

نتشار اللغوي على الثقافة فتمثل يف أن اللغة عندما تتطور فتتطور معها الثقافة وأن اال
يسبق دوما اآلخر الثقايف. وعلى هذا يسعى أبناء اللغات إىل تعليمها لغريهم حىت 
تنتشر لغتهم وتنتشر معها بعد ذلك ثقافتهم. وأما أتثري الثقافة على اللغة فتمثل يف 
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، ص.  املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة وآخرون،   
621. 

46
 Arman Husni, “ Pengembangan Bahan Ajar untuk Pemula : Analisis Terhadap Buku al 

– ‘Arabiyah li – al – Na>syi ‘i>n,” al – Ittija>h, Vol. 02, No. 01 ( Januari – Juni 2010), hal. 53. 
 .120ص.  ،لألجانب، املرجع يف تعليم اللغة العربية فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ  47
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أن الثقافة بكوهنا قيما وعادات يعيشها اجملتمع يوثر على طريقة اجملتمع يف التعبري عن 
م وقيم حياهتم. الطبقات يف العالقة االجتماعية يف الثقافة اجلاوية اإلندونيسية أفكاره

مما يوكد هذا التأثر. حيث أهنا توثر على استخدام ضمائر املخاطبة يف اللغة اجلاوية 
وفقا للطبقات االجتماعية اليت ينتمي إليها الشخص املخاطب. وهذا وإىل حد معني 

اجلمل يف االتصال االجتماعي على القيود الثقافية.  قد تتقيد معاين الكلمات وصحة
وعلى هذا يسعى أبناء اللغات إىل تعريف ثقافتهم على غريهم ليستفيدوا منها يف فهم 

 48لغتهم.
ويف ضوء ذلك تتخذ العالقة بني اللغة والثقافة أربعة وجوه رئيسية وهي الوجه 

ه التعليمي. أما الوجه التعليمي االجتماعي، والوجه االتصايل، والوجه التداويل، والوج
فهو ما يتمثل يف مهمة تعليم اللغة لغري الناطقني بغريها. وقد أشارت الدراسات يف 
جمال تعليم اللغة األجنبية إىل أن الثقافة تشكل هدفا هنائيا مشرتكا من أي مقرر 

توى لتعليم لغة أجنبية وتعلمها. وقد وجدت نتائج هذه الدراسات مايويدها على املس
الواقعي حيث أن دول العامل املعاصر تكاد جتمع على اختاذ فهم ثقافة اللغة األجنبية 
والتفاعل معها هدفا أساسيا من مشروعاهتا التعليمية. وكل هذه الوقائع الأتيت من 
فراغ وإمنا تنتج من االنتفاع املتبادل بني أهل اللغة ومتعلميها. فلما كانت ألهل اللغة 

ميهم لغتهم ونشرهم ثقافتهم فكانت لألجانب أهدافا تعلم اللغة أهدافا من تعلي
 49وثقافتها.

                                                           
 جملة العربيةنصر الدين، " تعليم اللغة عرب الثقافات وتطبيقه يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا،"   48

 .246ص.  (،2015) 2، العدد 2اجمللد 

49
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   

 .44- 40ص.  ،تقوميه -حتليله -إعداده –أخرى 
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إن تعليم اللغة العربية اليعين تعليم الثقافة اإلسالمية اليت هي ثقافة اللغة 
من خالل الدروس اللغوية، كما اليعين تعليم اللغة العربية من أجل تعليم  50العربية.

اللغة العربية مستغال أبعادها الثقافية إىل جانب الثقافة اإلسالمية. إمنا يعين تعليم 
أبعادها اللغوية لكي يتمكن متعلموها األجانب من إجادهتا بصورة كاملة لغواي 
وثقافيا واجتماعيا على حد سواء. مما يعين أن اهلدف اللغوي يبقى هو الرئيسي من 

احملتوي الثقايف للغة  هذا التعليم. أما نظريه الثقايف فهو اإلضايف. ذلك ألن فكرة تعليم
أتيت يف املقام األول ليس ألغراض ثقافية وإمنا ألغراض لغوية. ليست الثقافة اليت 
تتمثل يف احملتوي الثقايف يف تعليم اللغات األجنبية هدفا على حد ذاته. إمنا حمور من 

ف حماور تعليمية تساعد على حتقيق األهداف اللغوية وهي أن جييد املتعلم اللغة اهلد
  51إجادة متعددة ومتكاملة األبعاد.

من أهم ما يرتتب على هذا أن تطعيم اللغة العربية ما سبق ذكره، إىل  استنادا
ال حيتوى على املالمح الثقافية اإلسالمية يف الدول العربية فقط وإمنا يستوعيب  

يم هذه كذلك املالمح الثقافية اإلسالمية األجنبية أو احمللية السائدة أينما يتخذ تعل
اللغة مكانه.كل ما تقدم إن دل على شيء فإمنا يدل على أن تعليم اللغة العربية يتم 
على ضوء العالقة بني اللغة العربية وثقافتها اإلسالمية. وذلك يعين أن تعليم اللغة 

 العربية البد أن يكون له بعد ثقايف بل يكون تعليمها ثقافيا. 
 
 

                                                           
50

) مكة : معهد  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة،   
 . 199(، ص. 1985جامعة أم القرى،  –اللغة العربية 

51
 G. Willems, Issues in Cross Cultural Communication : The European Dimension in 

Langauge Teaching ( Nijmegen : Hogesschool Gelderland, 1996), p. 90. 



29 
 

 

 لعربيةاملدخل الثقايف يف تعليم اللغة ا .د 
كغريها من   –فاللغة العربية   العالقة بني اللغة والثقافة أوضح من أن تذكر،

وعاء الثقافة أي وعاء الثقافة العربية، فاللغة العربية هي الوسيلة  -اللغات البشرية
للتعبري عن الثقافة العربية . فلغة العرب  –والوحيدة يف كثري من اجملاالت  –األوىل 

-يدا بيد. ومن العسري على الدارسني غري الناطقني ابللغة العربية وثقافتهم تسريان 
أن يفهموا اللغة العربية فهما دقيقا  –مبا فيهم الدارسون اإلندونيسيون   

ويستخدموها استخداما جيدا دون أن يفهموا ما يرتبط هبا من مفاهيم ثقافتها 
 العربية.

لذا فال غرابة إذا كان االجتاه السائد يف تعليم اللغة العربية اليوم متكني 
. حيث يتم تزويد الدارس  (cultural competence)الدارسني من الكفاية الثقافية 

جبوانب متنوعة من ثقافة اللغة، وهي هنا الثقافة العربية اإلسالمية، يضاف إىل ذلك 
وبعبارة أخرى أن  اليت ال ختالف أصول اإلسالم. أمناط من الثقافة العاملية العامة

 .دريس هو املدخل اللغوي االجتماعياملدخل الذي تعتمد عليه أعمال الت
إن اللغة ظاهرة اجتماعية، وجزء ال يتجزأ من ثقافة جمتمع ما، وهي شأهنا 
شأن الظواهر االجتماعية األخرى تنتقل من جيل إىل آخر، وحتمل بني طّياهتا ثقافة 

تمع، فاللغة والثقافة وجهان لعملة واحدة، والخييل للعقل أن جترد اللغة عن اجمل
الثقافة، وأن تعلم دون أن تشبع ابملفاهيم الثقافية، فال نستطيع تعليم اللغة مبجرد 
تعليم الدارسني الكلمات واجلمل والرتاكيب؟ فأين، ومىت سيستخدمون إذا مل يتعلموا 

 دات والرتاكيب.السياق الذي يناسب هذه املفر 
ولذلك حنتاج إىل تعليم اللغة العربية من منطلق املدخل الثقايف، فمن خالله 
نستطيع وضع خلفية ثقافية حميطة، ومرجعية يقدم احملتوى اللغوي يف إطارها. فاخللفية 
الثقافية تعني يف تقدمي املفردات، وتيسر ملعدى املواد التعليمية عملية اختيار الرتاكيب 
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، واملواد التعليمية، واألمناط الثقافية اليت تتوافق مع املتعلمني، ومن الصعب اللغوية
تدريس اللغة العربية مبعزل عن الثقافة، وال يستطيع متعلم العربية أن يفهم اللغة العربية 

 52فهما دقيقا، والحيسن يف استخدامها دون أن يفهم اخللفية الثقافية للغة املتعلمة.
 اليتجزاء يف تعليم اللغةالثقافة جزء  .ه 

هناك جمموعة من األسس والعوامل اليت جتعل الثقافة جزءا ال يتجزأ عند 
 تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية، منها :

إن اكتساب املقدرة على التفاعل مع الناطقني ابلعربية اليقتصر على  .1
أهل اللغة، إتقان تعلم اللغة، ومهاراهتا، بل جيب أيضا التعرف على ثقافة 

وعاداهتم، وتقاليدهم، وأسلوب حياهتم، ألن االهتمام ابلثقافة يف برامج 
تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية له فوائد عديدة، ونتيجة فعالة يف 
حتقيق االتصال الفعال ويودي إىل تنمية مهارات اللغة عند تعلمها 

 وإتقاهنا.
ثري عن حياة أصحاب اللغة اليت إن املتعلمني أنفسهم متشوقون ملعرفة الك .2

يتعلموهنا، فهم يريدون أن يعرفوا كيف يعيشون ؟ وما طبيعة حياهتم ؟ 
ماذا أيكلون ؟ لذلك عند تقدمي حمتوى الثقافة أثنا تعليم اللغة يزيد هذا 

 األمر من دافعية املتعلمني لتعلم اللغة.
لغات، واعتربه عّد بعض اخلرباء تدريس الثقافة بعد مهما يف جمال تعليم ال .3

آخرون ألمهية املهارة اخلمسة فضال عن املهارات األساسية األربع، فهي 
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توظيف املدخل االتصايل الثقايف يف تصميم وحدات دراسية رمي عادل صابر الرتك وآخرون، " 
اليوم   http://irep.iium.edu.my/49282/1/iLEC2015__41.pdf مأخوذة من اإلنرتنت " للناطقني بغري العربية،

 الساعة السادسة مساء. 2017ينايري  19األربعاء 
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البعد الذي يرتبط ارتباطا وثيقا ابحملتوى الذي يقدم عند تدريس 
 املهارات. فالوظيفة األوىل للغة أهنا أداة لالتصال والتواصل مع اآلخرين.

 خصائص الثقافة يف تعليم اللغة العربية .و 
الثقايف إىل عملية التفسري، والسيما عند كشف القيم  احملتوى فهمحيتاج  .1

 53املتضمن يف متثيل الثقافة وتطبيقها.
هو أسلوب البارهتادي، أي التفرقة (  Etnosentrismeإن التحيز العنصري ) .2

بني البشر بسبب لوهنم أو طبقتهم أودينهم وعدم منح هذه الفئات حقوقهم 
اجتماعية ضدها يف منطقة معينة، وعندئذ تسمى املختلفة، والتسلط من فئة 

املصطلح ليصف ميل اإلنسان إن الصورة النمطية هي  54التفرقة العنصرية.
إىل اختزال املعلومات واملدركات، ووضع الناس واألفكار واألحداث يف 
قوالب عامة جامدة، حبيث ميثل رأاًي مبسطاً، أو موقفًا عاطفياً، أو حكماً 

 ةتصنيع الصورة النمطي. وس، يتسم ابجلمود وعدم التغريمتعجاًل غري مدر 
Stereotype)   ) هي عملية إعالمية متعمدة خمطط هلا، الختزال وتبسيط

خمل للصورة العامة لشخص، أو مجاعة، أو فئة اجتماعية، أو شعب، حبيث 
ختتزل يف جمموعة قليلة من السمات، تستدعي ردود أفعال معينة من 

   .اجلمهور
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  Riesky, “Pemahaman Budaya dalam Pembelajaran Bahasa Asing”, diakses melalui 

http://www.upi.edu tanggal 10 Juli 2017. 
54

 Friscila Febriyanti, “ Hambatan Komunikasi antar Budaya Masyarakat Suku Flores 

dan Lombok di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur,” eJournal 
Ilmu Komunikasi 2 , ( 3, 2014), p. 455. 
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32 
 

 

 يف ضوء املدخل الثقايف مهارة القراءةتعليم  الثالث : بحثامل
تعليم اللغة العربية ال مناص منه على تعليم الرتاكيب  تعليم مهارة القراءة يف إن 

اللغوية بل إمنا البد لتعلم وفهم عن البعد الثقايف واللغوي من اللغة املتعلمة. تعليم اللغة 
العربية على أساس املدخل الثقايف هو إحدى من إسرتاتيجيات تكوين البيئة التعلمية 

اللغة والثقافة الثقافة كجزء من العملية التعليمية. مية اليت تندمج فيه يوتصميم اخلربة التعل
وجهان لعملة واحدة، وال خييل للعقل أن جترد اللغة عن الثقافة، وأن تعلم دون أن تشبع 
ابملفاهيم الثقافية، فال يستطيع تعليم اللغة مبجرد تعليم الدارسني الكلمات واجلمل 

وا السياق الذي يناسب هذه املفردات والرتاكيب ؟ فأين ومىت سيستخدموهنا إذا مل يتعلم
 والرتاكيب.

 أهداف تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف  .أ 
إن تعليم مهارة القراءة يف اللغة العربية وثقافتها يتجه بشكل رئيسي إىل اهلدف 

مما يعي أن األهداف اللغوية هي الرئيسية  اللغوي يف املقام األول مث اهلدف الثقايف.
ألهداف الثقافية إال دعما هلا رغم أهنا الميكن طرحها. إن تفاعل األجنيب وليست ا

واتصاله أببناء اللغة ال يعتمد فقط على إجادته لغتهم وإتقانه إايها بل يعتمد كذلك 
رأي على أمحد مدكور أن تعليم مهارة  55وبصورة ال تقل أمهية معرفته لثقافتهم وعاداهتم.

قائم ابملدخل الثقايف تنبع من مصدرين : املصدر اللغوي واملصدر القراءة يف اللغة العربية ال
 الثقايف. فاملصدر اللغوي فهو متمثل يف فن مهارة القراءة. 

 :فيكون األهداف اللغوية على 
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 القراءة مع حسن اإللقاء. .1
 القراءة سرا بسهولة وابلسرعة املناسبة. .2
 حول النص.استنتاج املعىن العام أو املوضوع الرئيسي الذي يدور  .3
 التمييز بني األفكار الرئيسية واجلزعية التابعة لكل منها. .4
 تعرف املفردات واجلمل منفردة، ويف السياقات املختلفة. .5
 56 إدراك املعىن عند تتغري الرتاكيب. .6

أما املصدر الثقايف الذي هو اإلطار املرجعي واحملتوى الثقايف الذي يعتمد عليه 
ريبهم على املهارات اللغوية. ويكون األهداف الثقافية على الربانمج يف تعليم الطالب وتد

 النحو : 
 احلصول على جمموعة من املعلومات واملعارف عن الثقافة العربية اإلسالمية.  .1
 57احلصول على املعلومات واملعارف حول الشعوب واألوطان العريب، .2
 منو الوالء لإلسالم واالعتزاز به والعمل على حتقيق قيمه ومبادئه. .3
 حتقيق النمو الشامل للفرد خلقيا وجسميا وعقليا واجتماعيا. .4
قدرة الطلبة على اكتساب االجتاهات والقيم اإلسالمية الرفيعة واختاذها  .5

  58أساسا ألداء األعمال وتوجيه السلوك وإقامة العالقات.
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، ص. املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدي أمحد طعيمة وآخرون،   
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ها ) سورااباي : جامعة اإلسالمية نصر الدين إدروس جوهر، تعليم اللغة العربية ثقافيا للناطقني بغري   
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) مكة : جامعة أم القرى،  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   
 .323(، ص. 1986
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 مهارة القراءةاستنادا إىل ما سبق ذكره، فمن األمهية مبكان، أن أهداف تعليم 
إىل األهداف اللغوية واألهداف  هاعلى أساس املدخل الثقايف البد أن يكون حتديد

وكذلك اإلطار املرجع واحملتوى الثقايف يف برامج تعليم  مهارة القراءةالثقافية اعتمادا على 
اللغة العربية لغري الناطقني هبا. وبذلك يتحقق هدفان : السيطرة على األداء اللغوي وفهم 

 الثقافة. 
 يف مادة القراءة احملتوى الثقايف   .ب 

إن الثقافة هي الكل املركب الذي يشتمل على املعارف والعقائد وأشكال الفنون 
واألخالق، والقانون والعرف وغري ذلك من اإلمكانيات أو العادات اليت يكتسبها 

لذلك البد أن تندمج العناصر الثقافية للغة  59اإلنسان ابعتباره كعضو يف اجملتمع.
املستهدفة اندماجا كامال يف املادة التعليمية ويف مجيع أوجه التعلم ووسائله خاصة 

دور ي ذيال اإلطار الثقايفالكتاب. احملتوى الثقايف كما سلفت اإلشارة إليه هو عبارة عن 
ال متثل الثقافة العربية اإلسالمية  حوله مواد تعليم اللغة العربية من خالل املدخل الثقايف.

داخل حدودها فقط، إمنا متثلها خارج حدودها. ذلك ألن الثقافة اإلسالمية ال يعين ما 
يعيش عليه العرب يف بيئتهم خاصة وإمنا يعين كذلك ما يعيش عليه اجملتمع اإلسالمي 

على املالمح على املستوى الدويل بصفة عامة. ويرتتب على ذلك أن تعليمها ال حيتوى 
الثقافة اإلسالمية يف الدول العربية فقط وإمنا يستوعب كذلك املالمح الثقافية اإلسالمية 
األجنبية أو احمللية السائدة أينما يتخذ تعليم هذه اللغة كمانه. أما احتواؤه على املالمح 

تخدمها الثقافية اإلسالمية يف الدول العربية فيتمثل أهم ما يتمثل يف املواقف اليت يس
العرب لغتهم بطريقة يتفقون عليها. وأما االحتواء ابملالمح الثقافية اإلسالمية األجنبية 
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احمللية فيتمثل يف إطار املوضوعات اليت ميكن أن تقدم فيها مواد تعليم اللغة العربية على 
مجيع مستوايهتا. ويف ضوء ذلك يركز تعليم اللغة العربية لالندونيسني على تزويدهم 

ربات اللغوية ذات االبعاد الثقافية اليت تستوعيب املالمح الثقافية اإلسالمية العربية من ابخل
  60خر.أجانب واملالمح الثقافية اإلسالمية من جانب 

يف هذا الربانمج القائم على املدخل الثقايف، تتم معاجلة مهارة القراءة من خالل 
والسنة مها املرجع الذي تستمد منه املوضوعات أو األفكار الثقافية حيث يكون القرآن 

أصول االعتقاد، وأصول احلكم والتشريع، وأصول العلم واملعرفة، وأصول األخالق. وحول 
هذه األصول تدور متغريات احلياة يف األسرة والنادي والشارع والسوق واملردرسة واجلامعة 

 61مع املاء واهلواء والشجر والدواب واجلمال.
صد به املركبات والعناصر اليت تكون النظام الثقايف. هذه واإلطار اخلارجي فيق

اإلطار اخلاري تتشابه فيه خمتلف الثقافات. ويف كل ثقافة نظام عائلي ولكل ثقافة 
عادات يف الطعام، والتحية، واهلوية وما أشبه ذلك. ومن مث يرجى أن تدفع املواد 

إلتصال اللغوي كتابة يف املواقف التعليمية إىل تكوين مهارة القراءة الكامنة أال وهي ا
املختلفة لغواي ثقافيا. ومن الضروري إضافة النصوص األدبية على سبيل املثال النثر 
والشعر والقصة وما أشبه ذلك يف املواد التعليمية هبدف إىل متكني وعي الطالب على 

 62القيم الثقافية املتضمنة فيها.
 أشكال احملتوى الثقايف .1
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 .260. ص نصر الدين، " تعليم اللغة عرب الثقافات وتطبيقه يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا،"  
  

61
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  Khairi Abu Syairi, “Pembelajaran Bahasa dengan Pendekatan Budaya,” Dinamika 

Ilmu Vol. 13, No. 2 ( Desember 2013), hal. 183. 
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د تصميم أو حتليلي ينبغىي على املولف أن يوضح أشكال احملتوى، عن
أشكال احملتوى الثقايف اليت تتبناه الكتاب، واحلدود اليت متيز الثقافة اإلسالمية عن 
الثقافة العربية، كما ينبغي أن يعطي املوضوعات الثقافية العربية وزان. رأى يونس 

مية يف مادة مهارة جماال ميكن أن يتمثل الثقافة العربية واإلسال 23أن هناك 
القراءة وهي املعامل احلضارية، البياانت الشخصية، العالقات الزمانية واملكانية، 
العالقات مع اآلخرين، اخلدمات، السفر، يف املطعم، يف السوق، النقود، 
األعالم، األرقام، السكن، الصحة واملرض، اجلو، البلدان واألماكن، املناسبات 

الرتبية والتعليم، وقت الفراغ، اللغة األجبية، الدين والقيم  العامة واخلاصة، العمل،
وهناك  63جتاهات السياسية والعالقات الدولية، احلياة االقتصادية.الروحية، اال

اجملاالت األخرى منها : سرية الرسول والكتب السماوية ومواقف الصحابة 
،والبطوالت العربية اإلسالمية والعلم واحلضارة والقيم األخالق التاريخ  64ية

اإلسالمي، بعض التشريعات اإلسالمية، السلوك اإلسالمي، األفكار 
 65اإلسالمية.

 موضوعات احملتوى الثقايف  .2
ومن املوضوعات الثقافية اليت ينبغي على املولف أن يقدمها للدارسني 
األجانب أن يهتموا هبا اهتماما هبا وميال لقرائتها كان من أمهها : مفهوم اإلسالم 
وأركانه، حول القرآن الكرمي، السنة النبوية ) تعريفها، تدوينها، مكانتها يف 
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اء، مصادر التشريع اإلسالمي، اإلسالم، سرية الرسول حممد ص.م، قصص األنبي
العالقة بني اللغة العربية واإلسالم، حقوق الزوج والزوجة يف اإلسالم، وغري ذلك 

 66موضوعا. 157من املوضوعات اليت وردت بلغ عددها 
رأى خريي أبو شريي أن املواد البد منها أن يزيد ابلنصوص األدبية اليت 

لثقافية املتضمنة يف اللغة مثل الشعر و أثر وعي الطلبة على القيم ايستهدف إىل تنمية 
كما ترى فتوى عريفة أبن احملفوظات فيها القيم الثقافية   67أديب والقصة وما أشبه ذلك.

النبيلة من الشعر أو النثر أو القرآن أو احلديث وأتثرت قيمتها إىل تنمية سلوك الطالب 
  68وشخصيتهم بعد حفظها فهمها.

 ة يف ضوء املدخل الثقايفرائق تعليم مهارة القراءط .ج 
أبن الطريقة هي جمموعة األنشطة واالجراءات اليت  أتسيف هرماوانكما قال   

يقوم هبا املعلم مثل القراءة واملناقشة واملالحظة والتوجيه والتوضيح والتكرار والتفسري 
جمموعة السبل  ستخدام الوسائل التعليمية املختلفة. إذن الطريقة هياوالتسميع و 

 69والوسائل والنشاطات املعدات اليت يتم بواسطتها توصيل املادة من املعلم إىل املتعلم.
ختالف املادة الدراسية واملوقف التعليمي وهي أيضا كيفية التدريس اليت ختتلف اب 

املعني. وهي متثيل اخلطط والتدبري  واخلطوات والوسائل  التعليمية املعينة اليت يستخدمها 
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 .623أخرى، ص.  على أمحد مدكور وآخرون، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات  
67

 Khairi Abu Syairi, ‘’ Pembelajaran Bahasa dengan Pendekatan Budaya,” Dinamika 

Ilmu Vol. 13, No. 2 ( Desember 2013), hal. 183. 
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 Fatwa Arifah, Peribahasa Sebagai Nilai Budaya dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Magister Pengkajian 

Islam Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab ( 2011), p. 87 - 88. 
69

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab , hal. 168. 
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و توصيل خربات املواقف التعليمية للتالميذ، أو هي األسلوب واالجراءت املعلم لشرح أ
 70والوسائل اليت يعاجل هبا املعلم خربات املادة الدراسية بغرض حتقيق األهداف.

 القراءةطريقة  .1
 71تستند مداخل هذه الطريقة إىل عدد من املداخل منها :

تعليمها واليت حيتاجها أن جهد املربني ينبغي أن يوجه للخربة اليت ميكن  (أ 
الفرد ابلفعل. وليس أيسر من تعلم القراءة. كما أن الفرد يف حاجة 
الكتساب مهارات القراءة يف اللغة األجنبية أكثر من حاجته 

 الستخدامها يف الكالم.
أن املهارة اليت تساعد الفرد على اإلبداع يف اللغة األجنبية وعلى  (ب 

 فة األجنبية هي مهارة القراءة.االستماع أبشكال اإلبداع يف الثقا
أن تنمية القدرة على االستقالل يف حتصيل املعرفة والنمو الذايت يستلزمان  (ج 

تعلم القراءة أوال حىت يتقدم كل طالب حسب قدراته وحىت ينفرد بعد 
 ذلك ابالتصال مبصادر املعرفة.

 من املمكن إجياز أهم مالمح طريقة القراءة فيما يلي :
 وص القراءة من املوضوعات الثقافية قراءة جهرية يقرأ الطالب نص (أ 
يتدرب الطالب على نطق مجل معينة يقرؤها يف النصوص ويعمل املدرس  (ب 

 على تنمية بعض مهارات القراءة الصامتة عند الطالب. 
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 1975)القاهرة: دار املعارف مبصىر  الرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد،   
 .241م :اجلزه األول( ص.

71
 .360ص.  ،تعليم العربية لغريالناطقني هبارشدي أمحد طعيمة،   
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تتم القراءة الصامتة ملوضوعات ثقافية يف املواد، فيتعلم الطلبة بذلك  (ج 
ما اكتسبوه من مهارات لغوية يف االستقالل يف حتصيل املعرفة ويدعم 

الفصل وتنمي ثروهتم اللفظية. على أن جتري مناقشة هذه املواد يف 
 الفصل بني يدى املعلم.

وأخريا يسهم هذا النوع من القراءة الصامتة يف فصل الطالب ابلرتاث  (د 
العريب ويف قراءة عناصر ومكوانت الثقافة ومن مث يزداد فهمه للثقافة 

هلا. وهذا ابلطبع أثر من آاثر تنمية مهارات القراءة اليت  العربية وتقديره
 هي حمور االهتمام يف طريقة القراءة.

 الطريقة املباشرة .2
اليت ترى الطريقة اليت يتعلم هبا الدارس  ردا على طريقة القواعد والرتمجة

ومن مداخل هذه  اللغة الثانية تشبه الطريقة اليت يتعلم الطفل هبا لغته األم.
 72: يلي مباالطريقة 

وثقافتها تتجنب هذه الطريقة استخدام الرتمجة يف تعليم اللغة األجنبية  (أ 
وتعتربها عدمية اجلدوى، بل شديدة الضرر على تعليم اللغة املنشودة 

 وتعّلمها.
 مبوجب هذه الطريقة، فإن اللغة األم ال مكان هلا يف تعليم اللغة األجنبية (ب 

 .وثقافتها

                                                           

)مجيع احلقوق حمفوظة للمولف: الطبعة الثالثة:  تدريس اللغة العربيةأساليب حممد علي اخلويل،  72 
 .21ص. ، (1989 -ر 1410
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تستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشر بني الكلمة وما تدل عليه. كما  (ج 
الذي واحملتوى الثقايف تستخدم االقرتان املباشر بني اجلملة واملوقف 

 تستخدم فيه. وهلذا مسيت الطريقة ابلطريقة املباشرة.
التستخدم هذه الطريقة األحكام النحوية، ألن مويد هذه الطريقة يرون  (د 

حيث  ام ال تفيد يف إكساب املهارة اللغوية املطلوبةأن هذه األحك
يستظهر الطالب مجال ابللغة األجنبية وثقافتها وأغاين وحماورات 

 .تساعدهم على إتقان اللغة املنشودة وثقافتها
ينبغي تدريس اللغة أصواات ومجاال يف إطار موقف طبيعي ترتبط به هذه  (ه 

سيد الفعل من املعلم أو األصوات واجلمل مبدلوالهتا سواء عن طريق جت
لعب الدور أو عن طريق إحضار عينة من العناصر الثقافية اليت تدل 
عليها الكلمات وذلك ابلطبع يف حدود البيئة اليت يتحرك الدارس 

 عليها.
اليتعرض الدارس لنص مكتوب ابلعربية قبل أن يكون قد ألف ما فيه  (و 

نص قبل أن جييد قراءته  من املفردات والرتاكيب واليبدأ الدارس يف كتابة
 وفهمه.

يتم شرح الكلمات الصعبة والرتاكيب الصعبة ابللغة العربية وحدها من  (ز 
خالل عدة أساليب مثل شرح معناها أو ذكر مرادفها أو ذكرها يف 
سياق آخر أو غري ذلك من أساليب ليس من بينها على أية حال 

 استخدام لغة وسيطة.
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ح األسئلة على الطلبة ويف اإلجابة يستغرق املعلم معظم الوقت يف طر  (ح 
 على أسئلتهم.

 وسائل تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف .د 
أما الوسائل املستعملة يف تعليم القراءة من خالل احملتوى الثقايف تصنف إىل 

 ثالث وسائل، وهي :
 الوسائل الذوقية مثل الذوق، واملسح، والتوازن. .1
اليت تستفاد منها عن طريق انفذة العني واألذن الوسائل السمعية البصرية  .2

معا، مثل : الشرائح، الصوت، الفيلم، التلفيزيون، الفيديو والتسجيل 
 الصوتية.

الوسائل السمعية اليت تستفاد منها عن طريق انفذة األذن، مثل : إذاعة  .3
 املسموعة التسجيالت وغري ذلك.

ذة العني، مثل االشفافة، اليت تستفاد منها عن طريق انف الوسائل البصرية .4
والسبورة، ولوح الوبرية، وصندوق القراءة، وجهاز عرض الشفافيات، 

 73والكتاب املدرسي، واللوحات اجلدرية وغري ذلك.
متثيل احملتوى الثقايف، مثل اللعبة اللغوية، الكلمات املتقطعة، متثيل احملتوى  .5

 الثقايف، املسرحية، التمثيليات االجتماعي.
 74اكن الثقافية، مثل السفارة للدول العربية، الرحلة الرتبوية الثقافية.زايرة األم .6
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أمحد نور خالص، تقومي احملتوى الثقايف يف سلسلة العربية بني يديك ) رسالة املاجسرت، ماالنج،   

2008 ،)80. 
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 Khairi Abu Syairi, “Pembelajaran Bahasa dengan Pendekatan Budaya,” Dinamika 

Ilmu Vol. 13, No. 2 ( Desember 2013), hal. 184. 
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 تقومي تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف .ه 
رأى على أمحد يشتمل االختبار على وحدات لغوية حمددة وظواهر معينة. 

الثقايف هو مدكور أن االختبار مهارة القراءة اليت ميكن اتباعها  تعليم يف ضوء املدخل 
من يقصد هبا قياس فهم الطالب ملا يقرأ  75اختبار القراءة أو اختبار مهارة القراءة.

قراءة صامتة مع مالحظة أن القراءة اجلهرية تدخل ضمن اختبارات النصوص الثقافية 
الذي ميضن فيه  نصوص ثقافيةالكالم. ويف العادة، يطلب املعلم من الطالب قراءة 

قراءة صامتة مث اإلجابة عن األسئلة اليت تتبع. وقد أو األمناط الثقافية املفاهيم الثقافية 
يكون النص فقرة واحدة أو أكثر حسب الوقت املتاح وحسب مستوى الطالب ودرجة 

اختبار  أمهية االختبار. وتتخذ األسئلة اليت تتلو النص عدة أشكال منها ما يلي:
ر الصواب واخلطأ، اختبار ملء الفراغ، االستفهام، اختبار االختيار من متعدد، اختبا

اختبار مزاوجة احملتوى، اختبار الرتتيب، اختبار املفردات، اختبار القواعد، اختبار مزاوجة 
أشكال الكلمات أو اجلمل أو اجلملة والصورة أو الصورة واجلملة أو اختبار فهم النص 

 76القصري.
قياس فهم املقروؤ لدى  استنادا مما سبق ذكره، هتدف اختبارات القراءة إىل

 الطلبة. فإذن، يقيس االختبار كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة وفهم الثقافة.
 تطبيق تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف .و 

 فيما يلي وضعت الباحثة مثال يف تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف :
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ص.  ، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىوآخرون،  على أمحد مدكور  
558. 
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 .128 – 116، ص. االختبارات اللغويةحممد على اخلويل،   
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 2/1اجلدول 
 ضوء املدخل الثقايف تطبيق تعليم مهارة القراءة يف

 تقومي الطريقة املادة األهداف
األهداف 
 اللغوية :

القراءة جهرا  -
مع حسن 

 اإللقاء.
استنتاج  -

املعىن العام 
أو املوضوع 

الرئيسي 
الذي يدور 
 حول النص

القدرة على 
 أخذ 

األهداف 
 الثقافية:

احلصول  -
على جمموعة 

من 
املعلومات 

واملعارف عن 

يف  املسجد األقصى .1
 القدس : 

هو اثلث املساجد 
اإلسالمية بعد 

ومسجد  الكعبة
. وهو الرسول ابملدينة

أول قبلة للمسلمني. 
حييط به سور عظيم 
ويف ساحته الواسعة 

وهذا قبة الصخرة ، 
هو املسجد الذي 
أسرى هللا بنبيه حممد 
صلى هللا عليه وسلم 
 من املسجد احلرام إليه

يف  اجلامع األموي .2
 دمشق

بناه الوليد بن عبد 
يف القرن األول امللك 

اهلجري. وله أربعة 
أبواب وثالث مآذن 

يستخدم املعلم 
طريقة القراءة 
واملباشرة يف تدريس 
مهارة القراءة 
ابملدخل الثقايف 

 حتت العنوان: 
 " من بيوت هللا"

يبدأ املعلم  .1
الدرس ابللغة 

 العربية
يطلب املعلم  .2

الطلبة القراءة 
اجلهرية عن 

 النص الثقايف
القراءة الصامتة  .3

 لطلبةمن ا
مناقشة األفكار  .4

الثقافية من 
 املعلم

يشرح املعلم  .5

أييت املعلم بطرح 
األسئلة لقياس فهم 
املقروؤ لدى الطلبة 
 قراءهتا وفهم ثقافتها.

 
 األسئلة :

اختيار من  -
 متعدد

نص القراءة : 
يف  املسجد األقصى

 القدس : 
هو اثلث املساجد 

اإلسالمية بعد 
ومسجد  الكعبة

. وهو الرسول ابملدينة
أول قبلة للمسلمني. 
حييط به سور عظيم 
ويف ساحته الواسعة 

وهذا قبة الصخرة ، 
هو املسجد الذي 
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الثقافة العربية 
 اإلسالمية

قدرة الطلبة  -
على 

اكتساب 
االجتاهات 

والقيم 
اإلسالمية 

الرفيعة 
واختاذها 

أساسا ألداء 
األعمال 
وتوجيه 
السلوك 
وإقامة 

 العالقات

عة حماريب. وهو وأرب
عظيم املساحة واسع 
األركان فيه جمالس 
للعلوم الدينية، وقاعة 
للكتب العلمية 

 اإلسالمية القيمة.
يف  اجلامع األزهر .3

القاهرة بناه القائد 
جوهر الصقلي يف 
القرن الرابع اهلجري. 
مث اهتم به صالح 
الدين وأمر أن تدرس 
فيه علوم الدين. 
فصار أعظم جامعة 
إسالمية يقصدها 
املسلمون من مجيع 
بالد العامل ليدرسوا 
علوم اللغة العربية 
والفقه والتفسري 

 واحلديث.
مسجد قرطبة يف  .4

 األندلس
من أكرب مساجد 

املفردات واجلمل 
) عناصر 
الثقافة ومركبات 
الثقافة(  عن 

سياق طريق 
آخر أو غري 
ذلك من 
أساليب ليس 
من بينها على 
أية حال 
استخدام لغة 

 .وسيطة
يناقش املعلم  .6

مضمون الثقافة 
عن طريقة 
 السوال واجلواب

االختتام  .7
بتوصيات من 

 ملعلما

أسرى هللا بنبيه حممد 
صلى هللا عليه وسلم 

من املسجد احلرام 
 إليه
ما أول القبلة  .1

 للمسلمني ؟
املسجد  .أ 

 األقصى
مسجد  .ب 

 احلرام
 قبة الصخرة .ج 
اجلامع  .د 

 األرهز
البيان : إذا أجاب 

إجابة الطلبة 
صحيحة ودل ذلك 
على سالمة قراءته 
وفهم ثقافته. 
بعكس، إذا أخطأ 
الطلبة إجابة خطيئة 
ودّل ذلك على 
نقصان مهارته يف 
القرءاة وفهم الثقافة 
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األندلس وأمجلها. بدأ 
بناه عبد الرمحن األول 
يف القرن الثاين 
اهلجري. يشتهر 
مبئذنية العالية 
وحماريبه الثالثة، 
وأعمدته املصنوعة من 
الرخام ومنربه الفريد. 
وقد استمّر بناء هذا 
املسجد ثالثة قرون  

 كاملة.
 
إن مضمون الثقافة  -

يف هذا النص هو 
 بيوت هللا قدميا
وحديثا مع بعض 
آايت عظيمة يف الفن 

 اإلسالمي. 

 املضمونة يف النص.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

البحث الذي  يةالباحثة يف هذا الفصل بعض القضااي املتعلقة مبنهجتتناول  
سوف يطبقها ويتبعها من خطوات تنفيذية يتطلب إجراؤه، ويشتمل على نوع البحث و 

 البياانت، وحتليل مجع وأساليب البياانت وأدواهتا ومصدرها منهجه، ميدان البحث، و
 البياانت.  البياانت، و فحص صحة

 ومنهجهنوع البحث  .أ 
وهو البحث  ،يالكيف املدخل هلذه الدراسة هو املستخدم البحث مدخل نإ 

ميكن حصوله ابلطريقة اإلحصائية أو املنهج  للحصول على النتائج أو الكشف عما ال
من البياانت وتستخدم النظرية العملية للتوضيح وينتهي إىل  ةالكمي، حيث بدأت الباحث

 77النظرية اجلديدة تويد ما قبلها أو تبطلها.
مت  ذيجتمع البياانت واملالحظة مع الناس يف املكان ال كما أن البحث الكيفي

وتسجيل األحداث واقعياً ويتسم املنهج الكيفي ابملرونة البحثية يف التعامل مع  78ا،حبثه
 79رة.الظاه

تستخدم الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي هو عرض نبذة اترخيية 
تعليم وحتليل عن جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج وكذلك وصف 
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 John W. Creswell,  Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating 
Quantitative and Qualitative Research ( Boston : Pearson Education Inc, 2012), p. 17. 

78
 Syamsuddin AR & Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa 

)Rosda Bandung cetakan IV(, hal. 73. 
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 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik  )Bumi Aksara 
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احملتوى الثقايف والطريقة و أهداف، مبركز اللغات من  املدخل الثقايف ضوءيف مهارة القراءة 
 .اتبع املركز خالل هذا املدخلالتقومي الذي 

تعرف الباحثة أبن املنهج الوصفي أسلوب من أساليب التحليل املركز على  
معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد، أو فرتة أو فرتات زمنية معلومة، 
ذلك من أجل احلصول على نتائج علمية، مث تفيسرها بطريقة موضوعية، مبا ينسجم مع 

  80الفعلية للظاهرة.املعطيات 
وهذا البحث يركز على فهم الظاهرة أو احلالة الواقعة يف ميدان البحث، ويف هذا 

مبركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم  مهارة القراءةالبحث يقصد ابلظاهرة هي تعليم 
 من منظور املدخل الثقايف.

 ميدان البحث .ب 
جبامعة موالان مالك إبراهيم  غاتيف مركز الل العلميسيجرى هذا البحث 

بتعليم الثقافة من خالل تعليم  وهو الذي يهتماإلسالمية احلكومية ماالنج جاوة الشرقية 
 .يف املستوى املتقدم مبركز اللغات . حتدد الباحثة حبثها للطالب املهارات اللغوية

 حضور الباحثة .ج 
يف هذا البحث، تكون الباحثة أداة من أدوات البحث لبحثها. فكان لزاما عليها 
علمني كمصادر البياانت، وجتمع البياانت مث حتلل 

ُ
أن تركز البحث، وختتار اجمليبني امل

وتفسر وتستنتج حىت جتد نتائج البحث األخرية من حبثها. ومن أجل ذلك، ستصبح 

                                                           
 .183ص.  ،(2000)دار الفكر:دمشق:  البحث العلميرجاء وحيد دويدري،  80
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لة البحث جبمع البياانت املوجودة واملناسبة ببح ثها، الباحثة مفتاح األجوبة إلجابة أسئ
 81وجتتهد أن تعدل يف إجراء عملية حبثها مناسبا بدليل البحث املوجود.

 ومصادرها البياانت . د
 أما البياانت اليت تستعملها الباحثة :

البياانت اليت ستتناوهلا الباحثة من املالحظة و املقابلة مع :  البياانت األولية .1
الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية وحماضرو اللغة مدير مركز اللغات ورئيس 

مبركز اللغات لطالب املستوى املتقدم عن أهداف التعليم،  ملهارة القراءة العربية
ووسائل تعليم مهارة احملتوى الثقايف املعرب يف املواد التعليمية وطرق تدريسه، 

 . على ضوء املدخل الثقايف و تقوميهالقراءة 
: الكتب، والرسائل العلمية، واجملالت العلمية،أو اجلرائد  البياانت الثانوية .2

 ا البحث.املناسبة هلذ
 أساليب محع البياانت . ه

أن أساليب مجع البياانت تتكون من طريقة الواثئق واملقابلة  82ذكر حمصون
واملشاهدة أواملالحظة واالستبانة. وللحصول على البياانت احملتاجة، تستخدم الباحثة 

 األساليب جلمع البياانت كما يلي:
حوار لفظي مباشر هادف و واعي بني شخصني ) الباحث املقابلة هي  .1

واملبحوث( أو بني شخص ) الباحث ( وجمموعة من األشخاص، بغرض 

                                                           
81

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
( Bandung : Alfabeta, 2015), hal. 306. 

82
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احلصول على املعلومات الدقيقة يعتذر احلصول عليها ابألداوات أو التقنيات 
  83األخرى ويتم تقييده ابلكتابة أو التسجيل الصويت أو املرئي.

ألخذ البياانت واملعلومات  84رة واملنظمةاحلاملقابلة من مّث ختتار الباحثة   
واحملتوى الثقايف املعرب يف تعليم اللغة العربية  هدافاملتعلقة الدقيقة اليت تتعلق أب

  املواد التعليمية أثناء التعليم، وطرق تدريسيه، وتقوميه يف ضوء املدخل الثقايف.
يف  يونالرئيس ونواملسوول، مدير املركز هو وجميبوا البحث هلذه البياانت  

و طالب  يف مهارة القراءةاحملاضرون و تعليم اللغة العربية املكثف ،  منظمة
يف مركز اللغات جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  املستوى املتقدم
 .احلكومية ماالنج

مهارة  املشاهدة أو املالحظة، تستخدم هذه الطريقة لنيل صورة يف تنفيد تعليم .2
اللغة العربية أي عملية املدرس والطالب. وختتار الباحثة املالحظة  القراءة يف

ابملشاركة لتكون البياانت عميقة ودقيقة وشاملة وميكن الباحثة من خالل 
املالحظة أخذ القيمة الظاهرة من برانمج تعليم اللغة العربية. ستقوم الباحثة 

املوجودة. فهذه الطريقة تستشهد ما تناهلا  ابملشاركة يف مجيع األنشطة التعليمية

                                                           
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العدد الثامن ،  املقابلة يف البحث العلمي،" نبيل محيدشة ،"   83

 . ouargla.dz-http://dspace.univ ، مأخوذة من االنرتنت  99، 2012

84
أن تقرتح الباحثة موضوعا على املبحوث وتقوم بطرح األسئلة الدقيقة  جلمع البياانت أو احلقائق   

تاجة هلذا البحث ابستخدام دليل املقابلة أم عدم استخدامه حيث أن الباحثة واملبحوث جتتمع يف نفس البيئة احمل
  االجتماعية على مدى األايم.

M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan 
Ilmu Sosial lainnya ( Jakarta : Kencana, 2010), hal. 116. 
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وجتعل الباحثة  85الباحثة من املقابلة أو من دراسة الواثئق، كما رأى موليونج 
  86يف مالحظتها أساسا ملعرفة أو فهم دقيق لظاهرة معينة.

ومن الضروري ستكشف الباحثة البياانت هبذا األسلوب هي ميدان 
ان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية البحث وهو مركز اللغات جبامعة موال

مهارة القراءة من خالل الثقافة ماالنج لنيل صورة عميقة والبياانت حول تعليم 
 :ن تقوم الباحثة مالحظتها أال وهي. ومن األمور اليت ميكن أالعربية اإلسالمية 

 ، تقوميه.مهارة القراءةطرق تعليم  (أ 
تتكون من بيئة مركز اللغات،  املواقف الظاهرة أو األحوال املادية اليت (ب 

 .مهارة القراءةوالوسائط اليت تدعم على تنفيذ وعملية تعليم 
األنشطة التعليمية داخل حجرة الدراسة أم خارجها اليت تدور إىل  (ج 

  العربية من خالل املدخل الثقايف. مهارة القراءةحتقيق برانمج تعليم 
 نظاموثيقة " و 4و 3للناشئني الكتاب التعليمي "العربية دراسة الواثئق، منها  .3

والكتب، واجملالت اليت تتعلق للمستوى املتقدم، العربية  مهارة القراءةتعليم 
حول تعليم اللغة العربية من  وتلعب دورا مهما يف إمتام هذا البحث احلايل
 .خالل املدخل الثقايف يف مركز اللغة هبذه اجلامعة

 أدوات مجع البياانت . و
لتكون الباحثة حاصال على مجع البياانت تستخدم الباحثة اآلالت أو أدوات 

 جلمعها، وأما أدوات مجع البياانت املطلوبة هى كما يلى : 
                                                           

85
  Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Remaja Rosda Karya: Bandung: 

2001), hal. 125. 
)دار اسامة للنشر والتوزيع : الرايض : طبعة  البحث العلمي مفهومه، أدواته، أساليبهذوقان عبيدات، 86

 149س والسادس( ص مزيدة تشمل الفصلني :اخلام



51 
 

 

 كيفي.الباحثة نفسها وهو من أهم األدوات يف البحث ال .1
دليل املقابلة هو جمرد قائمة ابلنقاط أو موضوعات األسئلة الىت تريد الباحثة  .2

 إىل اخلرباء أثناء املقابلة.تقدميها 
 أثناء املالحظة واملقابلة. ثةهو البياانت الىت وجدهتا الباح ينالتوثيق امليدا .3
تعبريات يومية ىف الفصل أو يف خارجه و التعبريات املكتوبة الىت كانت ىف   .4

 األوراق.
 وتعاليق األساتذة حول تعليم اللغة أو ما يتعلق هبا. .5
 آلة التصوير .6
 لتسجيل الصوت حني يتحدث يف عملية املقابلة.مسجل الصوت  .7

 حتليل البياانت . ز
  -أ

 

 
 

  

 

( كما  1984تستخدم الباحثة طريقة حتليل البياانت بطريقة ميليس وحبورمان )
 وتصبح البياانت مجع عمليةو  بعد طلب املعلومات الصورة الىت قد ذكر أعالها.كانت 

 أتبد واثئق، عن وعبارة املالحظة وجدول املقابلة دفرت الباحثة من لدى متوافرة املعلومات

البــياانت مجع البـياانت عـــرض  

  البياانت تصنيف  النظرية

 البحث نتائج ملخص  البحث نتائج



52 
 

 

 البحث هذا ىف املوجودة البياانت وحتليل .وتفسريها البياانت حتليل تنفيذ ىف الباحثة
 التأمل ىلإ حيتاج مشكل عمل التحليل هذا البياانت مجع عملية مع واحد وقت ىف يتوقع

 البياانت تنوع ىلإ تسبب العديدة البياانت مجع طرق ألن الطويل والصرب الدقيق
ولتتمكن الباحثة من حتليل املعلومات أو البياانت البد له من هتيئتها أوال  87.املتوفرة

 للتحليل ابختصار ميكن القول أبن خطوات حتليل البياانت كالتايل:  

 (Data Reduction)عرض البياانت  .1
 ىف البياانت ترتيب حىت والتنظيم التحرير من عملية البياانت حيتوى عرض

 أو املعينة والفصيلة إيل الفكرة وتفريقها البياانت مجع اختصار عملية وكذلك اجلدول
 ميكن حىت واملرتبة املنتظمة البياانت كمجموعة البياانت فغرض .املعني املوضوع إىل
 وتنظيم بتحرير تقوم الباحثة العمل فبهذا 88.منها خطوة أية وختطيط استنباطها من

جتمع الباحثة البياانت من خالل املقابلة واملالحظة وكذلك من و  البياانت تلك
من خالل الثقافة العربية  مهارة القراءة العربيةدراسة الواثئق مما يتعلق بعملية تعليم 

 جلامعة.اإلسالمية للمستوى املتقدم يف مركز اللغة العربية اب
 (Data Display) تصنيف البياانت وتبويبها .2

أدواتررره ومجعرررت مرررن البيررراانت، وتقررروم بتصرررنيف البيررراانت الررريت تطبرررق الباحثرررة 
والتصنيف هو ترتيب نسقي للمعلومات وتبدأ بوضع األشياء ذات الصرفات  مجعتها.

املشرررتكة يف جمموعررات كبرررية، مث تقسرريم كررل جمموعررة كبرررية إىل الوحرردات الصررغرية إىل 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D, hal. 337. 

88
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كرررل فررررد يف فئرررة   أنرررواع، واألنرررواع إىل أجنررراس. ومبعرررىن آخرررر فرررإن التصرررنيف هرررو وضرررع
  89خاصة هبا حبيث تسهل معرفته ومتيزه عن غريه.

مث تعمل على نقل البياانت من هذه األدوات إىل جدول للتبويب وفقا لنظام 
تقوم الباحثة يف هذه اخلطوة  90.مناسب حىت ميكن حتليلها وتفسريها على حنو منظم

 تبقى لديها البياانت بتحديد وتعيني البياانت النافعة والبياانت غري النافعة حىت
النافعة، مث تفرق الباحثة البياانت اجملموعة وتفصلها على حسب مشكلة البحث 
اليت تقدمها مث ترتبها يف اجلدول كونه سوف يسهل الباحثة يف وصف وحتليل 

للمستوى املتقدم  العربية من خالل املدخل الثقايف مهارة القراءةحول تعليم البياانت 
 جلامعة.العربية ابيف مركز اللغة 

 (Verivicationأو الثبات ) االستنتاج .3
إن هذه اخلطوة من اخلطوة األخرية أال وهي أخذ نتائج البحث. تتصف 
الفرضية األويل ابلصفة الزائلة حىت وجدت الباحثة على صحة البياانت امليدانية اليت 

البحث صورة  تدعمها إىل هناية البحث. ومن مث، من األمهية مبكان أن تكون نتائج
    91واضحة بوصفها اإلجابة من أسئلة البحث اليت طرحتها الباحثة.

نقاط كبرية اليت ميكن منها صحة  أربعمن هذا املنطلق، تقسم الباحثة 
يف  مهارة القراءةاإلجابة الواضحة ألسئلة البحث اليت طرحتها الباحثة حول تعليم 

مركز اللغة من خالل الثقافة العربية اإلسالمية. وصحة اإلجابة تتناوهلا الباحثة من 

                                                           

األردن:دار ) مناهج البحث ىف الرتبية وعلم النفس، جابر عبد احلميد جابر و أمحد خريى كاظم89 
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 عن مهارة القراءةالبياانت امليدانية حىت تتوقف على صورة عميقة حول تعليم 
 .احملتوى الثقايف ، وطريقة التدريس، و التقومي حول موضوع البحث أهدافه،

 فحص صحة البياانت . ح
فحص صدق نتائج حبثها قبل أن حتلل و تفسر البياانت. هذه البد للباحثة  

عملية كررهتا الباحثة على عدة مرات و ذاكرهتا مع املتخصصني سواء كانوا يف داخل 
أن هناك بعض اخلطوات لتصديق  92املدرسة أم خارجها. و هذا يوافق مبا قاله موليونج

(، Triangulationنتائج البحث، وهي : طول اإلشرتاك، وعمق املالحظة، والتثليثي )
ومناقشة األصحاب، وحتليل احلالة السلبية، وكفاية املراجع، ومراقبة األعضاء و تفصيل 

 Auditing).)93الشرح، وحسابة 
التثليثي ،عمق  رق لفحص صحة البياانت طول اإلشرتاك،طوهذا بعض ال

، مراقبة األعضاء حتليل احلالة السلبية، كفائة املراجع ، ،املالحظة، مناقشة األصحاب
 ما ثةررررالباح فتختار البياانت صحة لفحص الطرق هذه منرح، حسابة. و شتفصيل ال

 : وهي ببحثها يليق
 يالتثليث .1

من املصادر  البياانت صحة لفحص صدق الطرق هو من احدى
واملتعددة ابألساليب املتنوعة واألوقات الطويلة. عالوة على ذلك، أن املختلفة 

هناك أنواع التثليث منها التثليث ابملصادر املتعددة، والتثليث ابألساليب، 
 االختالفاتوجدت  عندما الطريقة هذه  الباحثة وتستخدم والتثليث ابألوقات.
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 بني أو واملقابلة،ئقية الواث بني والواثئق،أو املالحظة من اجملموعة البياانت بني
 .واملقابلة املالحظة

 عمق املالحظة .2
 مهارة القراءةطرائق التدريس وأساليبه وأنشطته لدفع تعليم  لكشف

 مركز اللغة جبامعة موالان مالك إبراهيم ماالنجيف من خالل املدخل الثقايف العربية 
 العميقة املالحظة إىل حاجة ففي ، البياانت صحة ها و ملعرفةليلحت ريدي الىت

 الدقيقة.
 مناقشة األصحاب  .3

 صحة وتستخدم الباحثة أيضا طريقة املصاحبة لتكون حاصال إىل
 إذا هإصالح يلزم ما ويصلحوا ليناقشوا األصحاب بعض على افعليه البياانت
 الضابطة. الصحيحة املعلومات عن فيها تكشف املناقشة وهبذه وجدوا،

 
 1. 3اجلدول 

 منهجية الباحث

 مصادر البياانت أسلوب مجع البياانت أسئلة البحث

أهداف تعليم مهارة 
القراءة يف ضوء 

 املدخل الثقايف

 معلم مهارة القراءة املقابلة 

 خطة التدريس االطالع على الواثئق

 عملية التعليم يف الفصل املالحظة
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حمتوى الثقافة العربية 
اإلسالمية يف الكتاب 
التعليمي خاصة ملادة 

 مهارة القراءة

 –دراسة الواثئق 
 التوثيقي

لطالب  4و 3العربية للناشئني 
 املستوى املتقدم  

طريقة تعليم املهارة 
القراءة يف املستوى 
 املتقدم مبركز اللغات 

 خطة التدريس ملهارة القراءة التوثيق

لمستوى لعملية تعليم يف الفصل  املالحظة
 املتقدم

القراءة يف املستوى معلما مهارة  املقابلة
 املتقدم

تعليم املهارة وسائل 
القراءة يف املستوى 

 املتقدم مبركز اللغات
لمستوى لعملية تعليم يف الفصل  املالحظة

 املتقدم

معلما مهارة القراءة يف املستوى  املقابلة 
 املتقدم

معلما مهارة القراءة يف املستوى  التوثيق 
 املتقدم

تقومي تعليم مهارة 
القراءة فوق املدخل 
الثقايف لطالب 
املستوى املتقدم مبركز 

 اللغات

 مادة االمتحان  التوثيقي

 معلم مهارة القراءة املقابلة
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

تعرض الباحثة يف هذا الفصل البياانت وحتللها وتناقشها. ويتكون ذلك على 
حيتوى على حملة اترخيية عن الربانمج املكثف لتعليم اللغة  املبحث األولثالث مباحث : 

املبحث العربية مبركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، و
لربانمج املكثف لتعليم اب مهارة القراءةيف ضوء املدخل الثقايفحيتوى على تعليم  الثاين

طريقة ، تعليم مهارة القراءة ، احملتوى الثقايف يف مادة مهارة القراءةاللغة العربية، أهداف 
مهارة تقومي تعليم وسائل تعليم مهارة القراءة، ، تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف

حيتوى على تفسري نتائج البحث  واملبحث الثالث، الثقايف القراءة يف ضوء املدخل
 ومناقشاهتا.

املبحث األول : حملة اترخيية عن الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان 
 مالك إبراهيم ماالنج

 تعريف الربانمج وأتسيسه .أ 
سالمية إمياان أبن استعاب اللغة العربية شرط الزم ملن يقوم بدراسة العلوم اإل

، سعت جامعة موالان مالك أشبه ذلكوالعربية كالتفسري واحلديث والفقه والتصوف وما 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج اليت كانت تسمى ابملعهد العايل احلكومي للعلوم 

. وقد  1997اإلسالمية مباالنج بتأسيس الربانمج املكثف لتعيلم اللغة العربية ألبنائها عام 
التأسيس نتيجة للدراسات الطويلة الدؤوبة إلجياد حل مشكالت تعليم اللغة  كان هذا

   94العربية إبندونيسا، خاصة يف املوسسات الرتبوية اليت ترعاها وزارة الشوون الدينية.
                                                           

94
 .2005البياانت مأخوذة من دليل الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية عام   
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 املوقع اجلغريف .ب 
يعترب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية أحد من برامج التعليمية اللغوية جبامعة 

لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. وتقع هذه اجلامعة يف شارع غاجاايان موالان ما
 دينويو ماالنج جاوى الشرقية إندونيسيا. 50رقم 

 95الرأية والرسالة .ج 
تتجلررى قرريم املركررز وفلسررفته الرتبويررة مررن خررالل رؤايه املسررتقبلية ورسررالته السررامية، 

 وهي كما يلي:

 لتعليم اللغة العربية هي :أما رأية هذا الربانمج املكثف 
" يكون مركز ترقية اللغة العربية كلغة االتصال ولغة العلم جلميع سكان جامعة 
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. وكذلك الرايضة يف تعليم وتعلم اللغة 

 العربية."
 أما رسالة هذا الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية هي :

تعلم وتعليم اللغة العربية وفق خطة مدرسية ومنهج متميز ابسرتاتيجيات " يلتزم ب
 "حديثة وكوادر متميزة.

 املنهج الدراسي  .د 
الذي يعتمد كثريا  عربية هو املنهج على أساس الكفاايتمركز اللغة ال املنهج التابع

تعليم اللغة العربية على ثالث مستوايت من املبتدئ  KKNI. وينقسم KKNIإىل نظام 
واملتوسط واملتقدم حيث لكل منها النواتج التعليمية اخلاصة بعد تعلم اللغة العربية على 

 .KKNIحسب ما قد قررها 
                                                           

95
 نتيجة االطالع على الواثئق ) املنهج الدرسي للربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية( يف املالحق.  
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ومدة الربانمج عام كامل، وهو يف الفصل األول والثاين. وأما وقت الدراسة يف 
نني إىل يوم اجلمعة من الساعة الثانية ظهرا إىل الساعة هذا الربانمج فيبدأ من يوم اإلث

 96الثامنة مساء، والطالب يدرسون دروسهم عموما كل اليوم املعني.
إن تعليم اللغة العربية مبركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج يفرق 

لبنات يف البنات والبنني يف تعليمه هبدف إىل معرفة مدى تكمن الطالب بني البنني وا
 فهم اللغة العربية أثناء التعليم.

 1.  4اجلدول : 
 جدول تعليم اللغة العربية للمستوى املتقدم

 احملاضر / ة املادة احلصة  اليوم

 اإلثنني

1 
 الفصل أولياء يوم العريب

2 
 - مهارة القراءة 3

 الثالاثء
 - مهارة القراءة  1
 - مهارة الكتابة  2
 - الكالممهارة  3

 األربعاء
 - مهارة االستماع 1
 - مهارة الكالم 2
 - مهارة الكتابة 3

 اخلميس
 - املفردات 1
 - مراجعة 2
 - حفظ جز عم 3

                                                           

 
96

 نتيجة االطالع على الواثئق ) املنهج الدراسي( يف املالحق.  
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 اجلمعة
 - مهارة القراءة 1
 - مهارة الكتابة 2
 - مهارة االستماع 3

 
 حالة املعلمني واملتعلمني .ه 

 املعلمني .1
ابلتعليم يف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية هم من املعلمون الذين يقومون 

اخلرجيني من خمتلف اجلامعات الذي محلوا الشهادة البكالوريوس أو املاجستري أو 
الدكتورة داخل بالد إندونيسيا أم خارجه. للمعلمني دورا كبريا يف تطوير أكادمييات 

ه. يبلغ عدد املعلمون إىل الطالب ومراقبتهم يف أنشطتهم إما داخل الفصل أو خارج
  97معلما. 148
 واجبات أولياء الفصول : (1

املسوول الرئيسي لربانمج تعليم اللغة العربية املكثف الذي يف الفصل  (أ 
 املقرر له.

 تنظيم عملية تعليم اللغة العربية (ب 
 املسوول الرئيسي يف تقومي كفاءة الطالب  (ج 

 املتعلمني (2
كان الطالب يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جييوون من أحناء 
إندونيسيا حىت خارج البالد إندونيسيا كماليزاي والسودان، الصني، ولبيا، ومروكوا، 

                                                           
97

 2017أبريل  14يف التاريخ  M.Pd. Iنتيجة املقابلة مع قسم املنهج الدراسي السيد اتئب مغفور،   
 الساعة الرابعة والنصف مساءا يف املكتب.
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وسينغافورا. ولديهن خلفيات التعليمية املختلفة، منهم من يتخرج من املعاهد 
الطالب يف هذا الربانمج املكثف  واملدارس اإلسالمية واملدارس العامة. ودخل

لتعليم اللغة العربية من خالل النظام املقرر الذي وفق به اجلامعة على أن الطالب 
املستجدين البد هلم أن يشاركوا هذا الربانمج مدة سنة واحدة دراسية. والطالب  
كلهم يسكنون يف معهد اجلامعة سوانن أمبيل ولزام عليهم أن يتبعوا األنشطة 

دية وعملية التعليم والتعلم يف املعهد خارج األنشطة الرمسية يف املدرسة. املعه
يقسم مركز اللغات فصول الطالب إىل الفصل للبنات والفصل للبنني. ومت توزيع 
الفصول املختلفة وتقسيم الطالب حسب كفاءاهتم لتسهيل عملية التعليم 

/  2016سنة الدراسية والتعلم. يبلغ عدد الطالب يف هذا الربانمج   طالبا لل
2017. 

 2. 4اجلدول : 
 لكل املستوى أو املرحلة عدد الطلبة البنني

 البنني

 عدد الطالب عدد الفصول املستوى
 180 5 املتقدم
 324 9 املتوسط
 725 19 املبتدي

 1229 عدد الطالب 
 
 4/3اجلدول : 

 لكل املستوى أو املرحلة عدد الطلبة البنات
 عدد الطالب عدد الفصول املستوى البنات
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 240 6 املتقدم
 595 16 املتوسط
 1156 19 املبتدي

 1991 عدد الطالب 
 

  )اهليكل التنظيمي( هيكل املنظمة .و 
 : الدكتور احلاج سيف املصطفى   العام مبركز اللغاترئيس ال

 : الدكتور سالميت دارين رئيس الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية
 M. Pd.I: اتئب مغفور،     االكادميياقسم 

 S.Pd.I: فائق غنية،      قسم اإلدارة
 .M. Pd: حممد مبّشر منري،    قسم اخلدمة العامة

 M. Pd: رمحة ابسوكي،    قسم ختطيط الربانمج
 M. Pd: إيريك كوسباندونو،   قسم البحث والتطوير
 M. Pd: صف الفكري،    قسم النشاط الطاليب

 M. Pd: خمي أول الكرام،  املعلومات واملنشورات العلميةقسم إدارة 

 M. Pd: إيفاة ميمونة،      قسم املالية
 M. Pd : فيصل ،    قسم إدارة املنهج

 : فوجيونوا سالميت    قسم مراقبة الفصل
 M. Pd: عبد هللا عبيد،   قسم إدارة االختبار والدورات

 M. Pd.I، : حممد ابن أمحد    قسم الطباعة

 M. Pd: أري أواتمي،      قسم التوثيق
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 الثقايف مبركز اللغات يف ضوء املدخل بحث الثاين : تعليم مهارة القراءةامل
منذ بداية أتسيس مركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

لتعليم  املكثفاملسمى ابلربانمج اللغة العربية  ، اهتم املركز بتعليم1997يف عام  ماالنج
، ابلنظر إىل أن اللغة العربية على وجه خاص هي الوسيلة الوحيدة لفهم اللغة العربية

القرآن واحلديث والكتب العربية وجبانبها لغة االتصال. ومت تعليم اللغة العربية املكثف يف 
املستوى املتقدم يف التكامل بني املهارات األربع مقسم إىل مهارة االستماع ، والكالم، 

  القراءة ، والكتابة بزايدة إىل مادة احملفوظات، وجز عم واملفردات.و 
مت تعليم مهارة القراءة من خالل الثقافة العربية اإلسالمية اليت يعاجلها الكتاب 
املقرر لتعليم املهارات اللغوية. وعلى هذا يتم تدريب الطلبة على قراءة النصوص اليت فيها 

ية. إن أهداف تعيلم مهارة القراءة يف هذا املركز ال يتم مالمح الثقافة العربية اإلسالم
التعليم على تدريب القراءة فحسب، بل يبدو أن يكون هناك مناقشة احملتوى الثقايف يف 
نصوص القراءة. دل ذلك أن تعليم الثقافة أثناء تعليم اللغة العربية سوف يزيد الطالب 

هتم اليومية دون أن حيتقر أو يقذف عن شغفهم ابإلسالم من جانب وتطبيقاهتا يف حيا
 ثقافتهم احمللية. 

 املستوى املتقدم يف مهارة القراءةالبياانت السابقة رأت الباحثة أن تعليم من   
أي أن اهتمامهم مبناقشة احملتوى لتعيلم اللغة العربية وفق املدخل الثقايف  املكثفلربانج اب

حىت يتمكنوا الطالب  األربع لدي الطالباملهارات  تعليم الثقايف اهتماما جادة أثناء
على األداء اللغوي من جانب ويتزايد معرفتهم عن الثقافة للغة املستهدفة من جانب 
أخر. ودل ذلك أن املعلم اليتم تعليمه على تعليم وتدريبهم على املهارات اللغوية األربع 

املوضوعات الثقافية ما يف بل إمنا كذلك يتم تعليمه بتعليم احملتوى الثقايف ومناقشتها من 
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تعليما  أن تعليم اللغة العربية للمستوى املتقدم حممد فتح الباريوأكد السيد  الكتاب.
ومن أجل  98.اتصاليا ثقافيا أي مبعىن البد أن يعلم املعلم عن املعرفة واملعرفة هي الثقافة

اتية لتعليم اللغة ذلك، فقد الحظت الباحثة توفرت البيئة اللغوية الثقافية اجليدة واملو 
العربية يف هذه اجلامعة،ال بد على كل الطالب يف املستوى املتقدم أن تتكلم ابللغة العربية 

. إن تعليم اللغة العربية يف مركز اللغات يهتم مهارة القراءةمئة يف املئة عرب برانمج تعليم 
رية يف استخدام إىل ميول واحتياجات الطالب إما شفهيا أو كتابيا. ولديهم الفرص الكث

اللغة العربية اليت مت تدريسها يف الفصل واستخدامها يف أنشطتهم اليومية.كانت الطالب 
ال تودي تعلم املواد داخل الفصل البحت، بل إمنا يطبقون ما يتناوهلا الطالب اثناء 

 التدريس خارج الفصل. 
عالوة على ذلك ، مت تعليم مهارة القراءة من خالل الثقافة العربية اإلسالمية 

ويف هذا حىت قام املعلم حبسن تفسريه عن مضمون الثقافة أثناء تعليم مهارة القراءة. 
للمستوى املتقدم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف الفصل عرضت الباحثة عن تعليم 

من األهداف،  ماالنج  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةمبركز اللغات جامعة موالان
 واحملتوى الثقايف ، وطريقة التدريس املستخدمة، والتقومي يف ضوء املدخل الثقايف.

 تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف أهداف  .أ 
لكل مادة هلا هدف العربية مبركز اللغات، ومادة اللغة جامعة موالان مالك إبراهيم 
ماالنج هلا أهداف، وعلى الطالب أن يعني بتحقيقها. وهذه األهداف تساعد من عملية 

 التعليم حيث تدرك املعلم أو احملاضر عن العمل الذي يلزم عليها القيام. 

                                                           
املاجستري ) حماضر اللغة العربية يف مركز اللغات (  حممد يسن فتح البارينتيجة املقابلة مع السيد   98

 هنارا. الثالثةالساعة  2017مارس  14يف التاريخ 
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تعليم مهارة القراءة القائم ابملدخل  بسبب ذلك، لتحصيل البياانت عن أهداف
الثقايف يف مركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج قامت 
الباحثة ابالطالع على الواثئق واملقابلة مع معلم مهارة القراءة وأكدت الباحثة ابملالحظة 

ارة القراءة القائم هبذا لتحصل الطلبة على األهداف الواقعية. حتتوى أهداف تعليم مه
املدخل على األهداف اللغوية واألهدف الثقافية. لقد قامت الباحثة ابالطالع  على 

 الواثئق اليت تناولتها الباحثة يف ميدان البحث :
 يقدر الطلبة أن يقرأ النصوص العربية ابللهجة العربية الفصيحة .1
 قراءةيقدر الطلبة على استنتاج الفكرة الرئيسية يف نصوص ال .2
 املفردات او الكلمات يف نصوص القراءةيقدر الطلبة على اشتقاق  .3
 99 يستطيع الطلبة أن يعني املعلومات اخلاصة املتضمنة يف نصوص القراءة .4
 قدرة الطلبة على إقامة التعاليم اإلسالمية وتطبيقها يف احلياة االجتماعية .5
 100بناء األخالق والسلوك حنو الطلبة .6

قامت الباحثة ابملقابلة مع معلموا مهارة القراءة عن  ولتعزيز تلك البياانت،
 أهداف تعليم القراءة قائم ابملدخل الثقايف، وقال :

" أنت أنظري إىل خطة التدريس سوف جتد أهداف من تعليم 
مهارة القراءة، وكذلك ورقة تقسيم مادة القراءة ألهنا تطبيق أو 

                                                           
99

قراءة( يف املالحق. أكدت الباحثة عند املالحظة نتيجة االطالع على الواثئق ) ورقة تقسيم مادة ال  
 للبنني الساعة السابعة إىل الثامنة. 1يف الفصل األلف  2017مارس  14يف التاريخ 

100
 ) خطة التدريس ملادة مهارة القراءة للمستوى املتقدم ( يف املالحق. نتيجة االطالع على الواثئق  
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ارة القراءة "إن األهداف من تعليم مه101تنفيذ من خطة التدريس.
من خالل الثقافة العربية اإلسالمية هي أن يقرأ الطلبة نص القراءة 
قراءة صحيحة على حسب قواعد  النحو والصرف حىت يكون 
بعد القراءة الصحيحة قدرة الطلبة على فهم الثقافة العربية 

وبعد ذلك يقدر الطلبة على إقامة  واإلسالمية من نص القراءة
  102 احلياة االجتماعية.التعاليم اإلسالمية يف

من البياانت السابقة، عرفت الباحثة أن أهداف تعليم مهارة القراءة كثرية متنوعة. 
وتتكون تلك األهداف من األهداف اللغوية والثقافية. استخلصت الباحثة أن أهداف 

تتكون من األهداف للمستوى املتقدم يف ضوء املدخل الثقايف  مهارقة القراءةتعليم 
 اللغوية والثقافية، فيما يلي :

 األهداف الثقافية األهداف اللغوية
يقدر الطلبة أن يقرأ النصوص ابللهجة 

 العربية الفصيحة
 فهم الثقافة العربية اإلسالمية

يقدر الطلبة على استنتاج الفكرة الرئيسية 
 يف نصوص القراءة

قدرة الطلبة على إقامة التعاليم اإلسالمية 
 احلياة االجتماعيةوتطبيقها يف 

يقدر الطلبة على اشتقاق املفردات او 
 الكلمات يف نصوص القراءة

 تكوين االخالق والسلوك لدى الطلبة
 

 

                                                           
101

الساعة اخلامسة مساء يف مركز  2017مارس  2لتاريخ نتيجة املقالبة مع السيد حكمي هداية يف ا  
الساعة الثامنة ليال بعد مالحظة عملية  2017أبريل  14اللغات. نتيجة املقالبة مع السيد نور قمري يف التاريخ 

 تعليم مهارة القراءة يف مركز اللغات .
102

وكذلك مسوول الفصل  نتيجة املقابلة مع السيد انصحني معاذ املاجستري ) مدرس اللغة العربية  
 .الساعة الواحدة هنارا يف مركز اللغة الصينية وثقافتها 2017مارس  6العاملي( يف التاريخ 
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 مادة مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايفاحملتوى الثقايف يف  .ب 
 املادة الرئيسية احملتوى الثقايف يف  .1

لربانمج املكثف لتعليم اللغة ابللمستوى املتقدم  مهارة القراءةمادة  تستمد
. تستمد املواد من كتاب العربية للناشئني 4و 3من الكتاب العربية للناشني  العربية

الثالث للمرحلة األوىل وكتاب العربية للناشئني الرابع للمرحلة الثانية الذي ألفهما 
. الدكتور حممود إمساعيل صيين، انصف مصطفى عبد العزيز، وخمتار الطاهر حسني

لتناول الصورة مادة مهارة القراءة اليت تضمن فيها احملتوى الثقايف الباحثة  عرضت
الذي يعتمد إليه برانمج تعليم مهارة القراءة يف املستوى الثقايف  اإلطارالعميقة عن 

  املتقدم.
احملتوى الثقايف يف مادة مهارة القراءة يف مبحثني مها الباحثة  فيما يلي وصفت

ه وتقوم الباحثة بعد ذلك بتصنيفهما إىل جماالهتا موضوعاتالثقايف و  أمناط احملتوى
 103العديدة، وهي :

 4. 4اجلدول :
 الثقايف، أمناطه وموضوعاته وجماالته احملتوى 

 العربية للناشئني اجلزء الثالث
 اجملال احملتوى الثقايف اتاملوضوع الوحدة

كيف املسلمون يف  - رمضان مبارك األوىل
شهر  العرب يقابل

، التقاليد رمضان
اإلسالمية يف رمضان 

الدين والقيم 
 الروحية

                                                           
 نتيجة االطالع على الكتاب املدرسي معتمدا على ورقة تقسيم مادة القراءة .  103
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: السحور، تالوة 
القرآن، صالة 

 الرتاويح.

التعبريات : ابرك هللا  -
فيك، ما أعظم 

 سعاديت
رمضان شهر  الثانية

 الصيام
عظمة رمضان أنه  -

شهر الرتاحم، شهر 
 العبادة وشهر الصوم

املسلون  يقابل كيف -
، شهر رمضان

د اإلسالمية والتقالي
قمرالدين  يف رمضان:

واملكسرات واحللوى 
اللذيذة ، التقاليد 
اإلسالمية جملتمع 
العرب عند اإلفطار 
وبعد اإلفطار : تناول 
الطعام والصالة 
واالسراحة وصالة 
العشاء والرتاويح 
وتالوة القرآن، التقاليد 
عند السحور مث 

الدين والقيم 
 الروحية
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الصالة مث االسرتاحة 
 مث يبدأ العمل 

عيد د التقاليد عن -
الفطري: شراء 
املالبس اجلديدة، زكاة 
الفطري، صالة العيد 
ابجلماعة، الزايرات 
والتهاين مع األصدقاء 

 واألقرابء

التعبريات : ساعة  -
اإلفطار، كل عام 

، عيد وأنتم خبري
 سعيد. 

قضاء وقت  الرابعة
 الفراغ

التعرف على األنشطة  -
لقضاء وقت  النافعة

التصور الفراغ يف 
اإلسالمي : الذهاب 
إىل النادي الرايضي 
للرايضة، ممارسة 
إحدى اهلواايت مثل 
قراءة قصة، والرسم ، 
ومجع الطوابع، املراسلة 
مساع املوسيقي، الرحلة 

 وقت الفراغ
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أو السياحة مع 
أصحاب املدرسة، 
زايرة األقارب 
واألصدقاء، السفر إىل 
خارج البلد والتمتع 

  معلى حضارهت

التعبريات : اليوم  -
ازة التايل، اإلج

األسبوعية، الناضي 
 الرايضي

ما رأيك يف  السابعة
 الواجب املنزل

التعرف إبدارة الواجب  -
املنزل يف التصور 

 اإلسالمي

 

الدين والقيم 
 الروحية

معرفة قصة صالح  - صالح الدين التاسعة
الدين وشخيصته 
الكرمية، أنه من أبطال 
املسلمني وإسهامه يف 

 طرح اإلسالم 

البطوالت العربية 
 اإلسالمية

احلادية 
 العشرة

جولة يف 
اململكة العربية 

 السعودية

التعرف أباالحوال  -
واألماكن  يف اململكة 

 العربية السعودية

التعرف ابملفردات :  -
احلافلة، مطار جدة، 

 البلدان واألماكن
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 مارات، العمرة، الع

التعرف ابألماكن  -
احلضارية والثقافية 
مكة املكرمة، ميناء 
جدة، الصفا واملروة، 
املتحف الوطين، برج 

 الرايضي، غاان 

التعرف ابلتعبريات :  -
اململكة العربية 
السعودية، وزيرة 
املعارف، ميناء جدة، 
مكة املكرمة، شبعة 
أشواط، ماء زمزم، 
مسجد الرسول صلى 

وسلم، إبذن  هللا عليه
 هللا وإىل اللقاء قريبا

التعرف أبنواع  - اليوم الرايضي الرابع عشر
األنشطة الرايضية يف 

 اليوم الرايضي

التعبريات : األسبوع  -
املاضي، احلفل 
الرايضي، امللعب 
الكبري، املالبس 

 وقت الفراغ
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الرايضية، صفوف 
منتظمة، ساحة 
امللعب، التمرينات 
الرايضية، أغنام 
املوسيقي، مسابقات 
اجلري، مائة مرت، 
القفز العايل، مبارة 
قصرية ، كرة القدم، 
 اجلوائز، كأس البطولة 

السادس 
 عشر

رحلة إىل 
املنطقة الشرقية 
ابململكة العربية 

 السعودية

التعرف ابملنطقة  -
يف اململكة الشرقية 

 العربية السعودية

تلميذ إندونيسي،  -
املنطقة الشرقية، 
اخلليج العريب، حدثية 
املباين، جامعة كبرية 
حديثة املباين، شركة 
الزيت العربية األمركية، 

 أكرب مواين الزيت

املفردات : اخلليج  -
العريب، الصحراء، 
حقول الزيت، خطوط 
األانبيب، الظهران، 

البلدان  
 واألماكن
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جامعة البرتول 
ن، املواين، واملعاد

أرامكوا، نصف 
 القمر، موعد العودة،  

التاسع 
 عشر

ما رأيك يف 
مصرف 
 اجليب؟

معرفة كيف تنظيم  -
املقدار املناسب 
ملصروف اجليب 

 خاصة األوالد

مصروف اجليب،  -
 اعتدال

الدين والقيم 
 الروحية

واحدة 
 والعشرون

كيف يقابل املسلمون  - عيد األضحى
عيد يف العرب 

األضحى والعادات او 
 التقاليد االسالمية

 عند عيد األضحى

 الدين والقيم الروحية

الثالثة 
 والعشرون

بيوت هللا 
واململكة العربية 

 السعودية

معرفة األماكن  -
املقدسة أو بيوت هللا 
من املساجد هي 
واجلوامع املشهورة يف 

 العلم 

معرفة املفردات  -
والرتاكيب حول هذه 

 األماكن

 املعامل احلضارية
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السادسة 
 والعشرون

معرفة شخصية خالد  - خالد بن الوليد
بن الوالد ومسامهته 
يف صرح األمة 

 اإلسالمية

البطوالت العربية 
 اإلسالمية

السابعة 
 والعشرون

معرفة بعثة رسول هللا  - سيف هللا
 صلى هللا عليه وسلم

التعبريات الثقافية :  -
أشهد أن ال إله إال 

حممد  هللا وأشهد أن
 رسول هللا

الدين والقيم 
 الروحية

 
 5. 4اجلدول : 

 الثقايف، أمناطه وموضوعاته وجماالته احملتوى
 العربية للناشئني اجلزء الرابع

 اجملال أشكال احملتوى الثقايف املوضوع الوحدة

 يف الطريق الثانية

معرفة قيمة األخالق  -
والتعاون بني الناس 
 عند اإلسالم وأدبه

البسمة، الشكر ،  -
 السرور

الدين والقيم 
 الروحية

 الثالثة
حريق يف 

مصنع 
 الدراجات

قيمة الوفاء والسرعة  -
ابلواقع حول بيئته عند 

 اإلسالم

الدين والقيم 
 الروحية
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السعادة والشكر على  -
 حسن تصرف الولد

املفردات حول  -
املوضوع : سيارة 
االسعاف، سيارة 
الشرطة،  رجال 

 اإلطفاء

 عادلالقاضي ال الرابعة

قيمة العدل حنو  -
القاضي العادل يف 
حل املشكلة يف نظر 

 اإلسالم

قيمة األمانة يف  -
اإلسالم وعقوبة 

 خيانته

املفردات والرتاكيب  -
عن هذا املوضوع : 
الداننري الذهبية 

 والدراهيم الفضية

الدين والقيم  -
 الروحية

 النقود -

 السابعة
عمر بن 
 اخلطاب

معرفة شخصية  -
)الشجاع والرحم  
والعدل( حنو عمر 
وإسهامه يف صرح 

 اإلسالم

 مواقف الصحابة -

 الطعام -
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 التحية اإلسالمية -

 الدقيق والزيت -

التعبريات الثقافية :  -
 جزاك هللا خريا

 الطالب الذكي الثامنة

معرفة أسباب جناح  -
 اإلنسان يف احلياة

أطلب العلم من  -
 املهدي إىل اللحدي

املفردات والرتاكيب  -
 حول املوضوع

الثقافية :  التعبريات -
احلمد هلل، اي رب ... 

 النجاح

الدين والقيم 
 الروحية

 الصداقة التاسعة

معرفة قيمة اإلخاء  -
والرتاحم والصداقة بني 

الناس يف التصور 
 اإلسالمي

معرفة األماكن يف  -
 املدرسة

معرفة املفردات  -
والرتاكيب حول 

 املوضوع

الدين والقيم 
 الروحية

 مواقف الصحابةمعرفة عاطفة عمر بن  -عمر بن  السابعة
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اخلطاب وجهوده يف  اخلطاب
 اإلسالم

 التحية اإلسالمية -

التعبريات الثقافية  -
 :جزاك هللا خريا

احلادي 
 عشر

زايرة إىل 
 الرايض

معرفة األماكن املهمة  -
 عند زايرة الرايض

التعبريات الثقافية : إن  -
شاء هللا، اي علي 
أرجو أن ....، كانت 
الرحلة مرحية 
مجيلة...، كنت 

 أفكر...

معرفة املفردات  -
والرتاكيب حول 

 املوضوع

 البلدان واألماكن

الثالث 
 عشر 

خدجية بنت 
 خويلد

معرفة سرية حياة  -
خدجية بنت خويلد 
 وإسهامه يف اإلسالم

التعبريات الثقافية :  -
إين مصدقة بك مومنة 

 بربك

معرفة سرية و أول  -

 اقف الصحابةمو 
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السورة الذي نزل عليه 
 رسول هللا ص. م

رسالة من مكة  الرابع عشر
 املكرمة

معرفة التقاليد  -
اإلسالمية يف رمضان 

 وعيد الفطري

 معرفة  -

التعبريات الثقافية :  -
حضرة احملرتم والدي 
العزيز، ما أمجل 

 الصيام هنا

اململمة العربية  -
السعودية، مكة 
املكرمة، جامعة امللك 

 عبد العزيز

الدين والقيم 
 الروحية

السادس 
 عشر 

من يوميات 
تلميذ يف 

 املدرسة

معرفة تنظيم وشوون  -
احلياة اليومية العادية 
حنو الطالب قبل 
الذهاب إىل املدرسة 

 وبعده

املفردات والرتاكيب  -
 حول البيت واملدرسة

الدين والقيم 
 الروحية

السابع 
 عشر

معرفة القيم املتضمنة  - هدية النجاح
 من هذه القصة

الدين والقيم 
 الروحية
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معرفة املفردات حول  -
 هذا املوضوع

التاسع 
 عشر

 خالد بن الوليد

معرفة اجلزاء وشجاعة  -
خالد بن الوليد يف 
 محل لواء االسالم

التعبريات الثقافية :  -
احلمد هلل، سيف هللا 

 املسلون

معرفة أمساء من أبطال  -
 املسلمني 

البطوالت العربية 
 اإلسالمية

واحد 
 جزاء سنمار والعشرون

معرفة قصة املثل  -
 العريب 

 الوفاء  -

الدين والقيم 
 الروحية

الثانية 
 والعشرون

غزوة بدر 
 الكربى

معرفة سري غزوة بدر  -
الكربى أنه من أهم 

املعركة يف اتريخ 
 االسالم 

معرفة كبار املسلمون  -
هو على بن أيب 

طالب محزة بن عبد 
املطلب وعبيدة بن 

 احلارث

معرفة املفردات  -

 التاريخ االسالمي
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والرتاكيب حول 
 املوضوع

الثالثة 
 والعشرون

الراعي والذئب 
 وأهل القرية

معرفة أمهية الصدق  -
واالحتذار من 

الكذب يف التصور 
 االسالمي

 العفو والصدق -

معرفة املفردات  -
والرتاكيب حول 

 املوضوع

 أنقذوين .. أنقذوين -

القيم الروحية 
 واالخالقية

اخلامسة 
 والعشرون

أبو بكر 
 الصدق

شخصية أبو  معرفة -
بكر  الكرمية وجهوده 
يف صرح  اإلسالم.  
كان هو رجال أمينا 
وكرميا وطيب 
األخالق و حسن 

 السلوك وصديق و

معرفة السابقون  -
األولني من النساء 
والصبيان يف اإلسالم 
ومها خدجية وعلى بن 
أيب طالب رضي هللا 

 مواقف الصحابة
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 عنه

 معرفة سري اإلسراء  -

السابع 
 مسلمةأسرة  والعشرون

معررفة قصة أسرة  -
ايسر وأسرته جهوده 
يف نصر االسالم أهنم 
من شهداء الصاحلني 

 يف اإلسالم

 الشجاعة، الصرب -

املسجد النبوي  -
 ابملدينة املنورة

التعبريات الثقافية : أان   -
كذلك اي أيب، أريد 

 ....خذو معكما

 التاريخ اإلسالمي -

 
عن الثقافة العربية  اجملاالت العديدةعلى  القرائيةاشتملت النصوص 

اإلسالمية اليت يعيش فيها جمتمع العرب. ومعظم املوضوعات الثقافية يومية يعتاد 
على ممارستها الطالب يوميا، إما يف البيت أو يف املدرسة أو يف السوق أو مع 
األصدقاء أو ما إىل ذلك. كما أن النصوص حتتوى على قيم نبيلة وأخالق محيدة 

عربية اإلسالمية كما يوجد هذه النصوص يف معظم املوضوعات حتتويها الثقافة ال
من اجلزء الرابع نص  186الثقافية العربية اإلسالمية. كما يوجد يف صفحة 

بعنوان "القاضي العادل" وهذا النص يعرب عن األخالق اليت البد أن يتحلى هبا 
 القاضي يف نظر اإلسالم. 
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ضوعاته احملاورة يف مادة مهارة رأت الباحثة على أن احملتوى الثقايف ومو 
القراءة معظمهم تدور يف اجملاالت العديدة وهي الدين والقيم الروحية، البطوالت 
العربية واإلسالمية، مواقف الصحابة، املعامل احلضارية اإلسالمية، األماكن 

 والبلدان، وقت الفراغ، التاريخ اإلسالمي.
 احملتوى الثقايف يف املادة اإلضافية .2

يف املصطفى أن احملفوظات هي القطع األدبية املوجزة شعرا كانت أو رأى س
نثرا اليت يدرسها التالميذ ويكلفون حبفظها بعد دراستها وفهمها، وهي التعبري أبلفاظ 
مجيلة ذات معان جليلة وإهنا من نتائج التطور األديب وهي من آاثر آابئنا األدبية اليت 

كما ترى فتوى عريفة أبن   104ايتها من الضياع.ينبغي علينا أن نقوم بدراستها ومح
احملفوظات فيها القيم الثقافية النبيلة من الشعر أو النثر أو القرآن أو احلديث وأتثرت 

فيها البد على  105قيمتها إىل تنمية سلوك الطالب وشخصيتهم بعد حفظها فهمها.
تعليم اللغة مجيع الطالب أن يقرأ وحيفظ ويفهم احملفوظات يف الربانمج املكثف ل

العربية يف املرحلة واحدة. فيما يلي بعض احملفوظات اليت البد أن حيفظها الطالب 
للمستوى املتقدم. كما قال السيد حكمي هداية أن قراءة وإعطاء هذه احملفوظات 
يف اليوم األول يف بداية أسبوع التعليم. هو يقول أن احملفوظات كذلك من املادة 

                                                           
104

سيف املصطفى، " تعليم احملفوظات لتنمية سلوك التالميذ وشخصيتهم: ابلتطبيق على املدارس   
 . 19(، ص. 2014)  1العدد  5اجمللد  جملة لسانياتاإلبتدائية اإلسالمية مباالنج،" 

105
 Fatwa Arifah, Peribahasa Sebagai Nilai Budaya dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Magister Pengkajian 

Islam Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab ( 2011), p. 87 - 88. 
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 106عمر حيتاج إىل القراءة والفهم. 17ة ألن الطلبة فوق اإلضافية ملادة القراء
 وعرضت الباحثة القيم األخالقية املتضمنة تفصيليا فيما يلي: 

، أن املعىن من هذا املثل هو الوصول إىل ُة ِإالَّ بـَْعَد التـَّْعبِ اللذَ َوَما  .1
النجاح والفرح ليس من أمر سهل بل إمنا انه من امر شاق. لذلك، البد 
للناس أن يسعى وجيتهد ويبذل جهده إىل أقصى املبلغ للوصول إىل 

 السعادة والنجاح يف عمل وحياة. 
يبلغّ  هذا املثل  السَِّبْيُل ، َمْن اتَََّنَّ اَنَل َما مَتَّنَّ و ِإَذا َصَدَق الَعْزُم َوَضحَ  .2

الرسالة ابلعبارة البسيطة القصرية والواضحة على نوع اجلملة الشرطية. 
ويكون " من أتىن" شرط و "انل ما متىن" جواب الشرط وكذلك "إذا 
صدق العزم" شرط و"وضح السبيل"جواب الشرط. وكذلك يف املثل 

يتكاسل. إن املراد من إِّجَهد والتكسل وتكن غافال فندامة العقىب ملن 
تلك األمثال هو كل شيئ أييت ملن ينتظر أي من يتحلى ابلصرب ويعسى 

وان األمة القوية اإلرادة وجيتهد إىل حتقيق مراده فإنه ينال به يف النهاية. 
إذا أخذت يف سبيل اخلري فهي ال بد واصلة إىل ما تريد إن شاء هللا 

يبقى الندامة معه. عالوة على ولكن إن مل يكن اجلهد يف سبيله ف تعاىل
ذلك، فإن الرسالة منه هي قيمة الصرب واجلد. وتناسب رسالة هذا املثل 

 أبحد قيم الرتبية السلوكية.    
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الساعة اخلامسة مساء يف مركز  2017مايو  2نتيجة املقالبة مع السيد حكمي هداية يف التاريخ   
 اللغات.
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اليعترب كرامة اإلنسان من أمواله أو نسبه  الشََّرُف اِبأَلَدِب اَل اِبلنََّسِب، .3
الرفيعة بل إمنا كرامة اإلنسان يف أدبه. فإذن، البد للناس أن حيسن ويزين 

 العمل واحلياة أبدبه الشريف. 
كلما كثر غال وقيل لكل شيئ   َكلُّ َشْيٍئ ِإَذا َكثـَُر رَُخَص ِإالَّ اأَلَدَب، .4

ن يتحلى ابألدب الشريف غاية وحد واألدب الغاية له والحد. فإذن، م
 فال ميكن أن يعزى هيبته وكرامته يف اجملتمع.  

، من يتحلى ابلرحم ويكرم الضعفاء الرفق ابلضعيف من خلق الشريف .5
أو املساكني، فجزاء له. لذلك البد للناس أن يرحم ويساعد اآلخرون 
من حيتاج إليه املساعدة والعطاء وهذا يعترب أن الناس ميلك األخالق 

 مودة.احمل
، الشجر اللني مييل مع الريح التكن رطبا فتعصر وال ايبسا فتكسر .6

لذلك يسلم من األذى أما الشجر الصلب فإن الريح يقصفه، لذلك فإنه 
من األفضل يف بعض األحيان أال يتصلب اإلنسان يف رأيه وأن يطيع 

 ذوى السلطة.
يعىن هذا ، ِإجَهد والتكسل وتكن غافال فندامة العقىب ملن يتكاسل  .7

املثل ثقافة اجلهاد يف نفوس الدارسني أو القارئني واالجتناب أي البعد 
 عن الكسل هو املطلوب ألن الكسل يودي إىل الندامة واخلسران.

يبني هذا املثل أن العقل إذا ما اكتمل ومت ِإَذا ََتَّ الَعْقُل َقلَّ الَكالَُم،   .8
عاقل يعرف موطن فإن ذلك يعود بنقص الكالم أي القائل الكيس ال

الكلمة فال يتكلم قبلها ويعرف عدد كلماته فال يتجاوزه. إذ إن كل  
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كلمة مل تفد املعىن وضوحا ومل تعطه إجادة كانت زائدة. وكل كلمة إذا 
ما حذفت من الكالم وظل الكالم مفهوما واملعىن املراد واضحا كانت 

أي حيذر يف  تلك الكلمة عئبا على اجلملة والكالم. لذلك، البد للناس
 الكالم. إن االحتذار، حيتاج به الطالب ألن يكون الطالب الكيس.   

ُر َماِلَك َما نـََفَعَك،  .9 إن القيم املتضمنة يف املثل هي البد للناس أن َخيـْ
يكون حمسنا يف األموال والعطاء واليكون خبيال من اآلخرين دون 

 االستثناء. 
الريب أن من اليعرف منزلته وحمله رَُه، َهَلَك اْمُرٌؤ َمْن َلَْ يـَْعِرْف َقدْ  .10

يوشك أن يتجاوز عن مرتبته، فيدركه هالك الدنيا، مثل أن جيلس من 
ليس له من العلم مثال جملس العامل. فبذلك تلعب ألسنة الناس وأيديهم 
به ويكون هالكه بذلك، أو متصدى ملنصب القضاء فيكون هالك 

  آخرته بذلك وهكذا.
ُفذُ  .11 ُفُذُه اإِلبـْرُ  الَكاَلُم يـَنـْ ، إن اللسان أو القول قد يصل يف احلز َما اَل تـَنـْ

واللذغ وحنومها إىل حيث التنفذه اإلبر. ينبغي على كل املمرء أن حيفظ 
القول أو الكالم ألن زلة اللسان يودي إىل الفرق بني الناس حىت جيرح 

ة قلب اآلخرين. وحفظ اللسان شيئ المناص له الناس على أدائها حمافظ
على اإلخاء واملساوة والرتاحم بني الناس. فإذن، الزم أن خيتار الناس 

 أنسب الطرق للحديث حسب مقتضى احلال.
يدعو املثل إىل املالئمة بني القول لكل مقال مقام ولكل مقام مقال،  .12

واملواقف. فإذن، البد أن يكون الكالم مناسبا للحال الذي أطلق به 
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حدودها. ومن مث، حفظ اللسان شيئ ذلك الكالم حىت اليتجاوز من 
 البد منه الناس االهتمام إىل التفكري السليم قبل الكالم.   

ينبغي للناس أن يشاهد مثرة التفريط الندامة ومثرة احلزم السالمة،  .13
احلقائق على حقيقتها ونقلها إىل اآلخرين كما هي من دون افراط وال 

اريران. والذين اليتعمقون هبذه تفريط يف أقوالنا وأحكامنا ويف اخباران وتق
القيمة الجيد يف سلوكهم نظاما والحسااب دقيقا، فسرعان ما تراهم 
يعشقون شيئا اليلبثون حىت ينفرون من ذلك الشيئ نفسه. وهم يقولون 
ما يفرق ما رأوه بكثري. ومن مث فإن القيام ابالعتدال شيئ المفر له 

ة ذلك يف السلوك والتحرك ضمن نزام معني وحساب دقيق ومراعا
 والعمل.   

تشتمل احملفوظات من احلكم واألمثال الشائعة املكتوبة يف بعض الكتب 
املشهورة، مثل روائع األمثال الشائعة حملمد توفيق أبو علي والكتب األخرى اليت 
اشتغلت ابلدراسة األدبية. من أمهية الربانمج القائم على إضافة مادة احملفوظات 

للحديث عنها سوف يوثر كثريا يف منو سلوك الطالب ألهنا  جانبا من كل درس
من االسرتاتيجيات الفعالة لتنمية مهارهتم اللغوية ومساعدهتم يف التعبري عن 
أفكارهم وعن معاين نصوص العربية وتكوين شخصيتهم يف السلوك. إن القيم 

ألدب ( قيمة ا2( قيمة اجلهد، واحلماسة، والصرب، 1املتضمنة فيها أال وهي  
( قيمة عن 5( قيمة عن حذر الكالم، 4( قيمة الكرم، 3واألخالق الكرمية، 

حذر العمل واحلركة. من القيم املتضمنة يف مادة احملفوطات اليت يتعلمها الطالب 
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أن هلا دورا هام لتنمية سلوك الطالب وشخصيتهم عن طريق قرائتها وفهم 
  معانيها، وتكرارها  عند احملادثة مع اآلخرين. 

مطالعة احملتوى الثقايف يف مادة مهارة القراءة، فمن مالحظة الباحثة، ومن خالل 
احملتوى الثقايف الذي يتمحور حول تعليم مهارة القراءة هي : الباحثة أبن خلصتاستف

 : الثقافية العربية واإلسالمية. ومت وصف حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية يف
مبحثني مها يف  املادة األساسية ومت وصف املادة األساسية يف الكتاب.  ( أ

أشكال احملتوى الثقايف . وتدور تلك أشكال احملتوى الثقايف وموضوعاته
يف اجملاالت العديدة االتية: الدين والقيم الروحية، البطوالت  وموضوعاته

العربية واإلسالمية، مواقف الصحابة، املعامل احلضارية اإلسالمية، األماكن 
 ت الفراغ، التاريخ اإلسالمي.والبلدان، وق

 املادة اإلضافية يف احملفوظات : القيم األخالقية اإلسالمية ( ب

 طريقة تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف .ج 
إن طرييقة التعليم هي األداة أو الوسيلة الناقلة للعلم واملعرفة واملهارة وهي كلما  

املتعلم وذكاءه وميوله كانت األهداف كانت مالئمة للموقف التعليمي ومنسجمة مع 
 107التعليمية املتحققة عربها أوسع عمقا وأكثر فائدة.

من خالل الثقافة  تعليم القراءةطريقة التعليم الىت استخدمها املدرس يف عملية 
ولتأكيد هذا البيان، قامت الباحثة ابملقابلة مع  108.هي الطريقة املباشرة العربية اإلسالمية

 قمري، وقال :السيد نور 
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 ، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسيهاالديلمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائليطه علي حسني   
 . 88( ، ص.2009)القاهرة : دار الشروق، 
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هي الطريقة  من خالل الثقافة" والطريقة املستخدمة عند تعليم القراءة  
املباشرة بوسيلة الشاشة والكتاب. ملاذا أان أستخدم الطريقة املباشرة ؟ 
ابحلقيقة للمبتدئ هذا غري ميكن ألن لشرح الثقافة األجنبية إىل متعلم 

ملبتدئ. ولكن للمتقدم اللغة من املبتدئ هذا شيئ صعبة للفهم، هذا ا
هذا ممكن ألهنم ماهرون. حنن نفتح ابلبسملة واملقدمة مث أعني الوحدة 

من اليت سنتعلمها.ويف مهارة القراءة أان أمرهتم أن يقرأ أبكثر ما ميكن 
مث نناقش القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة عن النصوص اليت فيها الثقافة 

املفردات أي املصطلحات اليت مل  الثقافة أمهها على سبيل املثال عن
فتح  وسيلةيعرفها الطالب مثال قمر الدين واملكسرات. أان أشرح ب

جوجال مباشرة مث أكتب تلك املصطلحات يف جوجال مث حنقق إىل 
القاموس. حنن نستخدم جوجال ليعرف الطالب مباشرة الشكل األصلي 

جوجال عن منها.  مث عن الرايض مثال، كيف رايض أركموا نبحث يف 
شكلها حىت يفهم الطالب مباشرة ألن الصورة يف الكتاب غري واضحة 
لكن لو نرها مباشرة نستطيع أن نرى شكلها الواضح مث طوهلا أو رفعها 
مث لوهنا وما يتعلق هبا. مث للموضوع ما يتعلق ابلتاريخ أحياان أان أانقش 

طالب مباشرة مع الطالب. على سبيل املثال عمر بن خطاب، كيف ال
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اإلطالع على املالحق ) خطة التدريس ملادة القراءة يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية   
 للمستوى املتقدم(.
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يفهم عنه رمبا بعض منهم من جاء من املعهد وتعلم عن التاريخ وله أعمق 
  109الفهم ابلنسبة إىل ما يف الكتاب و نناقشها."

قامت الباحثة ابملالحظة عن  ،ولتحقيق تلك البياانت اليت حصلتها الباحثة
يف الفصل. ستسهدف مالحظة أنشطة احملاضر/ة  مهارة القراءةعملية تعليم وتعلم 

والطالب يف املستوى املتقدم خالل عملية التعليم والتعلم أساسا إىل إجياد الصورة عن 
أنشطة احملاضر/ة والطالب كموضوع البحث اليت تظهر خالل عملية التعليم والتعلم. 
وابلنظر إىل أنشطة احملاضر/ة والطالب خالل عملية التعليم والتعلم اتضحت الباحثة 

  اليت جيري تطبيقها ة من خالل الثقافة العربية اإلسالميةمهارة القراءتدريس  طريقة
والحظت الباحثة كذلك أن حماضر اللغة العربية يف الربانمج املكثف  .كموضوع البحث

املختلفة ويف خمتلف الفصول.  لتعليم اللغة العربية يف املستوى املتقدم يعلم الدروس
 110الباحثة حصيلة املالحظة فيما يلي : ووضعت

 M. Pd: نور قمري،   املعلم
 : مهارة القراءة ) عمر بن خطاب(  املادة

 1: األلف   الفصل 
 ليال / حصة اثلثة 7الساعة/ احلصة : 

 عملية الطالب عملية املعلم الرقم
 جييب الطالب السالم املدرس الدرس ابلسالم ستفتحي 1
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 12) مشرف عام من جمموعة املعلمني ( يف التاريخ مري املاجستري نتيجة املقابلة مع السيد نور ق  
 الساعة الرابعة مساء يف الفصل. 2017أبريل 

110
صة احل 2017 أبريل 14يف التاريخ  1يف الفصل األلف  مهارة القراءةتعليم  عمليةنتيجة املالحظة   

 .الثالثة مبىن " ج "
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 يرفع الطالب يداه يقرأ املدرس كشف احلضور 2
الطالب لفتح الكتاب مث أيمر املدرس  3

 جييب الطالب عن حد املادة يسأل حد املادة

 جييب الطالب يعني املدرس مادة تعليم  4
يطلب املعلم الطلبة قراءة النص الذي  5

 - فيها الثقافة اإلسالمية 

أيمر املدرس بعض الطلبة أن يتقدم إىل  6
اإلمام مث يقرأ النص مث أن يقرأ ابلقراءة 

 اجلهرية

بعض الطلبة نص القراءة قراءة  يقرأ
جهرية ابللغة العربية مثل هلجة 

 عربية
يطلب املعلم الطلبة قراءة النص ليفكروا  7

ويفهموا ما هو احملتوى الثقايف يف ذلك 
 النصّ 

يقرأ الطلبة نص القراءة لبحث عن 
 مضمون الثقافة يف النص 

أيمر املدرس الطالب اآلخرين عن  8
يقرأ النص مث أن يتقدم إىل اإلمام مث 

 يقرأ ابلقراءة اجلهرية

يتقدم الطالبة إىل اإلمام مث يقرأ 
 النص مث أن يقرأ ابلقراءة اجلهرية

يطلب املعلم الطلبة قراءة النص ليفكروا  9
ويفهموا ما هو احملتوى الثقايف يف ذلك 

 النصّ 

يقرأ الطلبة نص القراءة لبحث عن 
 مضمون الثقافة يف النص

الطلبة أن يكتب مخس  يطلب املعلم 10
أسئلة عن مضمون الثقافة يف نص 

 القراءة

يبحث ويكتب الطلبة مضمون 
 الثقافة

سوف نفهم عن النص والثقافة فيه عن  11
 - طريق السوال واجلواب
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يطلب املعلم كل الفرقة أن يطرح  12
 األسئلة إىل الفرقة األخرى

يعمل الطلبة مناقشة مضمون 
 واجلوابالثقافة عن طريق السوال 

يناقش املعلم عن مضمون الثقافة ما يف  13
النص مع الطالب وأيخذ القيمة 

 املتضمنة منها
 يشارك الطلبة وسيتمع إىل املعلم 

يلخص  املعلم الدرس إبعطاء  14
التوصيات من مضمون الثقافة يف نص 
القراءة وايمر أن يطالعوا الدرس اليوم 

 خارج الفصل

 علميستمع الطلبة إىل شرح امل

15 
 يلقي املعلم السالم على الطلبة

يرد الطلبة مث يصاحفون ويقبلون 
 يد املعلم

 
من البياانت السابقة، رأت الباحثة من خالل املقابلة أن املعلم يستخدم الطريقة 
املباشرة يف تعليم مهارة القراءة من خالل الثقافة العربية اإلسالمية. ولكن بعد أن قامت 

أثناء تعليمه، فرتى الباحثة على أن املعلم يستخدم طريقة القراءة  الباحثة ابملالحظة
واملباشرة معا حىت يتكامل بعضهما ببعض. هلذا، لنيل البياانت العميقة من اخلبري األخر، 

لنيل البياانت عن طريقة تعليم مهارة القراءة إىل السيد انصحني بعد ذلك الباحثة  فقامت
 :المية وهو يقولمن خالل الثقافة العربية االس

" ... أان أهتم مبعرفة الطالب عن الثقافة. أركز يف تدريس وشرح ألفاظ 
الثقافة العربية اإلسالمية خاصة يف الكتاب. ولكن أان أزيد بعض 
املصطلحات املهمة غري ما كتب يف الكتاب قبل أن ندرس ما يف 
الكتاب. مث أشرح معىن تلك املصطلحات على حسب سياقها يف 



92 
 

 

اجملتمع العريب. إذا كانت املصطلحات أو املفردات مناسبة أبحوال 
اإلندونيسيني، سوف أمثل استخدام تلك املفردات أو املصطلحات يف 
بيئتنا ولكن إذا كانت املصطلحات أو املفردات غري مناسبة أبحوالنا فال 
نعرف ومنثل استخدامها يف بيئتنا ولكن األهم هي لزايدة معرفة الطالب 

ثقافة العرب. وهذا الزم أن نعملها عند تعليم اللغة العربية عن 
ابلقراءة اجلهرية  مرت الطلبةويف مادة القراءة أ 111للمستوى املتقدم."

الصامتة لفهم النص. أمام الفصل أو على مقعده مث بعد ذلك القراءة 
بعد ذلك قمت أان بشرح بعض الرتاكيب النحوية املوجدة يف النص. 

عد أن يقرأ النص الثقايف سوف يفهم الطلبة مضمون بمث بعد ذلك و 
  112عن مضمون الثقافة يف ذلك املوضوع.مجاعة نناقش الثقافة مث 

ولتحقيق تلك البياانت اليت حصلتها الباحثة قامت الباحثة ابملالحظة عن عملية 
تعليم وتعلم اللغة العربية يف الفصل. ستسهدف مالحظة أنشطة احملاضر/ة والطالب يف 

طريقة تعلم حنو ستوى املتقدم خالل عملية التعليم والتعلم أساسا إىل إجياد الصورة عن امل
احملاضر/ة والطالب كموضوع البحث اليت تظهر خالل عملية التعليم والتعلم. وابلنظر إىل 
أنشطة احملاضر/ة والطالب خالل عملية التعليم والتعلم اتضحت الباحثة كيفية عملية 

 113جيري تطبيقها. اليت اءةمهارة القر تدريس 
 : السيد انصحني معاذ املاجستري  املعلم
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نتيجة املقابلة مع السيد انصحني معاذ املاجستري ) مدرس اللغة العربية وكذلك مسوول الفصل   
 الساعة الواحدة هنارا يف مركز اللغة الصينية وثقافتها. 2017مارس  6العاملي( يف التاريخ 

112
صل نتيجة املقابلة مع السيد انصحني معاذ املاجستري ) مدرس اللغة العربية وكذلك مسوول الف  

 الساعة الرابعة هنارا يف املكتب. 2017مايو  4العاملي( يف التاريخ 

113
صة احل 2017 مارس 9يف التاريخ  2يف الفصل األلف  مهارة القراءةتعليم  عمليةنتيجة املالحظة   

 .203األوىل مبىن " ب " الغرفة 
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 2: األلف   الفصل
 زايرة إىل الرايض:   املادة

 : اخلميس / الثانية هنارا اليوم/ الوقت
 عملية الطالب عملية املعلم الرقم
ستفتح املدرس بقول "السالم عليكم ي 1

ورمحة هللا وبركاته ونبدأ دراستنا اآلن 
  البسملة بقراءة

جتيب الطالبات السالم مجاعة وتقرأ 
 البسملة

 ترفع الطالبات أيديهن يقرأ املدرس كشف احلضور 2
أيمر املدرس الطالبات لفتح الكتاب  3

 مث يسأل عن حد املادة 

عن حد تفتح الطالبات مث تذكر 
زايرة إىل املادة يف ذلك اليوم وهو "

 رايض"
نص أيمر املدرس الطالب أن تقرأ  4

القراءة جهرية عن زايرة إىل رايض مث 
 خلطيئة يصحح قراءة الطالب ا

مع تقرأ الطالبة املشرية نص القراءة 
  من املدرس اإلصالح

أيمر املدرس الطالبات لقراءة النص  5
عن زايرة إىل رايض صامتة مث أيمر 

 لبحث املفردات الصعبة فيه

تقرأ الطالبات نص القراءة صامتة  
املفردات الصعبة يف مث تسأل بعض 

النص " هتفيا، الوحل، وما أشبه 
 ذلك"

املعىن  يناقش املدرس الطلبة عن 6
السياقي من كلمة "سفر، غدر، 

 حسب مدلوالهتا عند العرب ذهب" 

تسمعن الطالبات شرح املدرس 
 استماعا جيدا

املدرس بعض  ويناقش يشرح 7
العربية سياقيا حىت  املصطلحات

الطالبات املدرس وتشارك تسمع 
 عن تلك املصطلحات العربية
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كيف العرب   يتعرف الطلبة
يستخدمون تلك املصطلحات يف 

 بيئتهم لغواي وثقافيا
صالة االجتماع = قاعة  -

 لالجتماع
بعد دقائق = بعد ثواين  -

)يشرح املدرس كيف داللة 
 هذه املصطلحات عند العرب

 ( لغواي وثقافيا
العمارة  شكل العمارة ) كيف -

يف العرب مث يقارهنا بشكلها 
 إندونيسيا( يف

كيف   مطر وأمطر ) يبني -
وملاذا ومىت العرب يستخدمون 
تلك املفردات يف بيئتهم لغواي 

 وثقافيا(
يذكر املدرس أنواع املستشفى  -

 يف املصطلحات العربية
يسأل املدرس بعض األسئلة عن  9

 مضمون نص القراءة شفواي

جتيب الطالبات أسئلة املدرس 
فواحدا واآلخرون يستمعون  واحدا
 جيدا

يلخص  املعلم الدرس إبعطاء  10
 يستمع الطلبة إىل شرح املعلمالتوصيات من مضمون الثقافة يف 
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نص القراءة وايمر أن يطالعوا الدرس 
 اليوم خارج الفصل

يرد الطلبة مث يصاحفون ويقبلون يد  يلقي املعلم السالم على الطلبة 11
 املعلم

 
نظرا إىل اخلطوات السابقة أن املدرس يدرس القراءة بوسائل التدريس السبورة 

املباشرة وطريقة القراءة لتعليم والقلم والكتاب التعليمي ويشرح املدرس ابستخدام الطريقة 
 مهارة القراءة.

حسب مالحظة الباحثة واملقابلة جتاه الطريقة املستخدمة يف تعليم مهارة القراءة 
كان املعلم يستخدم طريقة القراءة والطريقة املباشرة. يبدأ املعلم الدرس ابللغة والثقافة،  

 العربية سواء يف إلقاء التحية وكذلك يف متهيد الدرس قبل أن يستمر إىل الدرس بعده.
يتدرب املعلم الطلبة أن يقرأ نص القراءة الذي فيه مضمون الثقافة العربية اإلسالمية وحدا 

اجلهرية عن النص. يقرأ الطلبة قراءة جيدة حبسن اإللقاء صوات جهرية. فواحدا ابلقراءة 
تتم القراءة الصامتة بعد أن تتم القراءة اجلهرية لكشف األفكار أو املعلومات اخلاصة 
املضمونة يف نص القراءة الذي فيه املفاهيم الثقافية أو األمناط الثقافية. تعين هذا أن 

والثقافة أكثر من خالل القراءة الصامتة. ومن مث يزداد فهم الطلبة سيتصل مبصادر املعرفة 
 الطلبة للثقافة املضمونة يف نص القراءة.

رأت الباحثة من مالحظتها على العملية التعليمية يف الفصل،  يقوم املعلم بتعليم  
بعض املفاهيم الثقافة العربية اإلسالمية املتضمنة يف النص بعد أن يتم تدريب الطلبة يف 

لقراءة أبسلوب احلوار واملناقشة والسوال واجلواب والربط املباشر بني األشياء وما يطلق ا
عليها أو مبدلوالهتا احلقيقية حول املفاهيم الثقافية ملشاركة الطلبة حىت تكون العملية 
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التعليمية أكثر فعالة ومشوقة. ويف أثناء تعليم الثقافة ال يستخدم املعلم اللغة اإلندونيسية 
الرتمجة إال إذا كان هناك املصطلح أو األمناط الثقافية الصعبة يف الفهم. وجبانب ذلك،  أو

ويتم شرح تلك األمناط الثقافية عن طريق إظهار أشكال عناصر الثقافة بوسيلة اإلنرتنت 
حىت يتعرف الطلبة على شكلها احلقيقي كيف لوهنا وشكلها وحجمها وما أشبه ذلك ما 

 فة املتعلمة.يتعلق مبفهوم الثقا
نظرا إل البياانت السابقة اليت حصلت عليها الباحثة وهي من املالحظة واملقابلة 
فاستخلصت الباحثة أن الطريقة املستخدمة يف تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل 

يستخدم معلم اللغة العربية يف تعليم . طريقة القراءة والطريقة املباشرةمجع بني الثقايف هي 
القرءاة واملفاهيم الثقافية يف نص القراءة. يستخدم املعلم طريقة القراءة عند تدريب مهارة 

الطلبة على قراءة النص قراءة جهرية مث يتدرب الطلبة على القراءة الصامتة يف نص القراءة 
حول املفاهيم الثقافية أو العناصر الثقافية ومالحمها. ويتم استخدام طريقة املباشرة يف 

قافة أثناء تعليم مهارة القراءة أبسلوب املناقشة واحلوار والسوال واجلواب عن تعليم الث
مضمون الثقافة يف نصوص القراءة وربط املباشر بني مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 
مبدلوالهتا وما يطلق عليها من األمناط الثقافية واحضار عينة من األمناط الثقافية اي صورة 

 يلة اإلنرتنت.اصطناعية منها بوس
 وسائل تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف .د 

املعلم مهما كانت قدرته واطالعه وبلغ من علم ومعرفة ابملوضوع الذي يدرسه، 
فإنه يصعب عليه توصيل الفكرة إىل املتعلم دون أن يستعمل أداة أو وسيلة يوصل هبا 

تقدميها للتالميذ. فالوسائل إذن هي تلك املعلومات واألفكار واحملتوى الثقايف اليت يريد 
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اجملموعة من األدوات واملواد اليت تستخدم لتحقق األهداف املرجوة. إن الوسائل التعليمية 
 املستخدمة لتعليم مهارة القراءة من خالل الثقافة العربية اإلسالمية هي :

 "4و 3الكتاب التعليمي " العربية للناشئني  .1
اللغات قام ابستخدام الكتاب العربية للناشئني  رأت الباحثة على أن مركز

لتعليم اللغة العربية يف مهارة القراءة. ومن خالل إطالع الباحثة على هذا الكتاب،أن 
تدور املوضوعات القراءئية يف إطار املوضوعات الثقافية العربية واإلسالمية بطريق 

املوضوعات مباشر أم غري مباشر وقد قدمت يف أسلوب سهل مبسط. إن تلك 
حتتوى على املفردات والرتاكيب من ألفاظ الثقافة اإلسالمية وذلك ليتمكن الدارس 
من استعمال ما يتعلمه يف فهم الدين اإلسالمي أي الثقافة العربية اإلسالمية وكذلك 

 114لإلتصال يف شوون احلياة اليومية.
 (    LCD Projectorجهاز العرض أو الشاشة )  .2

إن الوسيلة التعليمية األخرى املستخدمة لتعليم مهارة القراءة والثقافة هي 
فتح جوجال  وسيلةأان أشرح بجهاز العرض أو الشاشة. كما قال السيد نور قمري 

مباشرة مث أكتب تلك املصطلحات يف جوجال مث حنقق إىل القاموس. حنن نستخدم 
مث عن الرايض مثال، كيف   جوجال ليعرف الطالب مباشرة الشكل األصلي منها.

رايض أركموا نبحث يف جوجال عن شكلها حىت يفهم الطالب مباشرة ألن الصورة 
يف الكتاب غري واضحة لكن لو نرها مباشرة نستطيع أن نرى شكلها الواضح مث 
طوهلا أو رفعها مث لوهنا وما يتعلق هبا. مث للموضوع ما يتعلق ابلتاريخ أحياان أان أانقش 

ع الطالب. على سبيل املثال عمر بن خطاب، كيف الطالب يفهم عنه رمبا مباشرة م
                                                           

114
الكتاب التعليمي املستخدم  الثالث والرابع ومها من 3نتيجة اإلطالع على الكتاب العربية للناشئني   

 يف املرحلة املتقدمة.
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بعض منهم من جاء من املعهد وتعلم عن التاريخ وله أعمق الفهم ابلنسبة إىل ما يف 
 115الكتاب و نناقشها."

 الصور  .3
تعتمد هذا الكتاب على جمموعة من الصور التوضيحية ليستعني هبا املعلم يف 

. إن هذه الصور كما يرافقها تسجيالت للنصوص القرائية  هتيئة التالميذ للدرس
 116لألشياء احملسوسة من الثقافة العربية اإلسالمية اليت يدرس مفرادات وكلماهتا.

 حركة املعلم ) متثيل املعلم احملتوى الثقايف ( .4
بعد أن قامت الباحثة ابملالحظة، رأت الباحثة أن املعلم قام بتمثيل احملتوى 

حيتاج توضيحه من املفردات والرتاكيب اللغوية واملفاهيم الثقافية املتمثلة الثقايف الذي 
القرائية. وذلك ليتمكن الطلبة يف قراءة النصوص وفهم احملتوى الثقايف يف النصوص 

 117الذي مل يعرفها ويرها.
من البياانت املعروضة، استخلصت الباحثة أن الوسائل التعليمية املستخدمة 
هي الكتاب املدرسي العربية للناشئني الثالث والرابع، جهاز العرض أو الشاشة ) 

LCD Projector  .الصور، حركة أو متثيل املعلم ،)  
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 12) مشرف عام من جمموعة املعلمني ( يف التاريخ نتيجة املقابلة مع السيد نور قمري املاجستري   
 الساعة الرابعة مساء يف الفصل. 2017أبريل 

116
التعليمي املستخدم  الثالث والرابع ومها من الكتاب 3نتيجة اإلطالع على الكتاب العربية للناشئني   

 يف املرحلة املتقدمة.

117
صة احل 2017 مارس 9يف التاريخ  2يف الفصل األلف  مهارة القراءةتعليم  عمليةنتيجة املالحظة   

 .203األوىل مبىن " ب " الغرفة 
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 تقومي تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف .ه 
اختبار القراءة أو لربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية هي القراءة اب تقومي مهارة إن 

ولنيل البياانت العميقة عن هذا االختبار قامت الباحثة ابملقابلة مع  اختبار لفهم املقروؤ.
 معلم مادة القراءة وقال : 

 118املختلفة.نعم، مت تقومي مهارة القراءة ابختبار القراءة ابألشكال  "    
حنن نقوم ابالختبار ميكنك أن ترى إىل األسئلة، يعرض السوال 
انحيتني مها احملتوى اللغوي والثقايف. كان النص يضمن فيه املفاهيم 
الثقافية. إن النص هو النص الثقايف وفهم النص هو اللغوي. إذا 
أجاب الطلبة إجابة صحيحة  تعين أنه يفهم املقروء أي النص 

ة. فإذن، هل يهدف هذا االختبار إىل قياس  الثقايف وقراءته صحيح
نعم، مت التقومي  119.كفاءة قراءة الطلبة وكفاءة ثقافة الطلبة؟ نعم

يهدف ابختبار مهارة القراءة، حنن نستخدم النصوص يف الكتاب 
هذا االختبار إىل معرفة كفاءة الطلبة يف القراءة وفهم مضمون 

ة، مت عقد هذا االختبار النصوص اليت فيها الثقافة العربية اإلسالمي
أربع مرات يف السنة الدراسية. فإذن، إذا أجاب الطلبة إجابة 

  120صحيحة ففهم الطلبة الثقافة املضمونة يف األسئلة."
                                                           

118
الساعة اخلامسة مساء يف مركز  2017مارس  1نتيجة املقالبة مع السيد حكمي هداية يف التاريخ   

 اللغات.

119
الساعة الثانية هنارا يف مركز  2017أبريل  26نتيجة املقابلة مع السيد نور قمري يف التاريخ   

 اللغات.
120

الساعة الرابعة مساء  2017مايو  4أكدت الباحثة عند املقابلة مع السيد انصحية معاذ يف التاريخ   
 يف مركز اللغات. 
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من البيان السابق، فعرفت الباحثة أن هذا االختبار يهدف إىل قياس كفاءة 
األسئلة مناسبة ابملواد ار وضع الطلبة يف القراءة والكفاءة الثقافية لدى الطلبة. عند االختب

العربية للناشئني. يطلب املتوافرة يف الكتاب  املواداألسئلة من  تتخذاملدروسة يف الفصل. 
 االختبار فهم النص املقروء وهي النص الثقايف من خالل أشكال االختبار فيما يلي :

 اختبار الصواب واخلطأ  .1
 121املثال :

 السبب ذا و .الرتاحم وشهر العبادة وشهر الصوم شهر هو رمضان شهر
 شهر، ألف من هي خري اليت القدر، ليلة فيه .عام إىل عام من الناس ينتظره
 الشهر هذا يف ووقع .وسلم عليه هللا صلى حممد نبينا على القرآن فيها ونزل
 .للقائه يستعّدون املسلمون أخذ .نصر املسلمني أول هللا وأعطى بدر، معركة

 واحللوى األطعمة األمهات وجتّهز واملكسرات، الدين قمر اآلابء يشرتي
 تناولوا ما بعد .اإلفطار ساعة يف املائدة حول األسرة جيتمع أعضاء .اللذيذة
 والرتاويح وتالوة العشاء لصالة املسجد إىل يذهبون مث قليال يسرتحيون الطعام
 .القرآن

 السوال :
 .بدر معركة يف الكفار انتصر .1
 .والرتاحم والعبادة الصوم شهر أنه إال رمضان املسلمون ينتظر ال .2

 
يطلب هذا االختبار من الطلبة أن يقرأ قطعة النص الثقايف ويقرر " ص" 
إذا كانت العبارة صحيحة ويقرر "خ" إذا كانت العبارة خطيئة. إذن، إذا كان 
الطلبة جييب إجابة صحيحة فدّل ذلك على قوة كفاءة الطلبة يف القراءة وفهم 

                                                           
 نتيجة االطالع على ورقة أسئلة اختبار القراءة يف املالحق  121
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حيحة فدل ذلك الثقافة. وبعكس، إن مل يكن الطلبة احلصول على إجابة ص
 على ضعف كفاءة الطلبة يف القراءة وفهم الثقافة.

 122اختبار االختيار من متعدد  .2
 الدولة على كثرية أوروبية بالد من الصليبيون هجم سنة، تسعمائة حوايل منذ

 وبيت وفلسطني الشام واحتلوا والشيوخ، واألطفال النساء فقتلوا اإلسالمية،
 االحتالل، هذا على طويلة سنوات ومرت .هناك دولة وأقاموا املقدس،

 ورأى .فائدة دون عدوهم من يستخلصون هبا طريقة يف يفكرون واملسلمون
 ابلبالد يطوف فأخذ املسلمون، فيه يعيش الذي الظلم الدين صالح

 أن الدين صالح استطاع .هللا سبيل يف للجهاد الناس ويدعو اإلسالمية،
 صالح جيش هجم .عظيما جيشا وكون اهدين ا من كبريا عددا جيمع
 .للمسلمني النصر فيها هللا كتب قوية، معركة يف الصليبني جيوش على الدين
 اإلسالمية؟ الدولة على الصليبيون هجم مىت - 

 سنة سبعمائة حوايل منذ بعد -ج  سنة تسعمائة حوايل منذ -أ
 سنة ستمائة حوايل منذ -د   ةسن مثامنائة حوايل منذ -ب
النص الثقايف، أتيت األسئلة على أساس االختيار من متعدد. بعد قراءة 

إذن، إذا كان الطلبة جييب إجابة صحيحة فدّل ذلك على جناح كفاءة  الطلبة 
يف القراءة وفهم الثقافة. وبعكس، إن مل يكن الطلبة احلصول على إجابة 

 صحيحة فدّل ذلك على فشل كفاءة الطلبة يف القراءة وفهم الثقافة.
 123ر االستفهاماختبا .3

 النادي إىل يذهبون بعضهم .متنوعة أبنشطات الفراغ وقت التالميذ يقضي
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 نتيجة االطالع على ورقة أسئلة اختبار القراءة يف املالحق 
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 نتيجة االطالع على ورقة أسئلة اختبار القراءة يف املالحق 



102 
 

 

 البيت يف اجللوس يفّضل وآخر .معهم ويلعب أصدقائه ليقابل الرايضي
 مجع أو الرسم أو القصة قراءة مثل حيّبها، اليت اهلواايت إحدى وممارسة
 أصحا من جمموعة مع يذهبون التالميذ وبعض .املوسيقي مساع أو الطوابع

 أن بعضهم يفضل ذلك، إىل إضافة .بعيد أو قريب مكان إىل لرحلة مهب
 أهلها ومقابلة ا مشاهد يريدون .الطويلة اإلجازة يف جديدة بالد إىل يسافروا

 جيتهدون الفراغ وقتهم ينتهي ما وعند .ةيااحل وطريقةارة ضاحل على واالطالع
 .التايل لليوم ويستعّدون ويستذكرون الواجب أداء يف

 الرايضي؟ النادي إىل الطالب بعض يذهب ملاذا - 
 

بعد قراءة النص الثقايف، أتيت األسئلة اليت تقيس مدى فهم الطلبة على 
ملا قرأ. تكون االسئلة مباشرة تبدأ ابحدى أدوات االستفهام : ملاذا ومىت واذكر 

 124وماذا.
 125اختبار فهم النص القصري .4

 يف هذا اليوم. غدا عيد األضحىجيتمع احلجاج يف عرفات 
 اليوم .... من ذي احلجة

 د. احلادية عشرة ج. العاشر ب. التاسع  الثامن . أ
رأت الباحثة من خالل سوال االختبار السابق أن الطلبة أن البد أن يقرأ 
ويفهم النص الوارد يف مجلة واحدة فوق نص السوال اليت تتبعها سوال 

النص الثقايف اإلسالمي وأصبح إطارا يف قياس االستيعاب. وإن النص الوارد هو 
 فهم الطلبة ملا يقرأ النص.
                                                           

124
 نتيجة االطالع على الواثئق ) أسئلة االختبار الفصل( يف املالحق.   

125
 على ورقة أسئلة اختبار القراءة يف املالحق نتيجة االطالع   
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من البيان السابق، فعرفت الباحثة أبن تقومي تعليم مهارة القراءة وفق 
املدخل الثقايف يتم من خالل اختبار القراءة الذي مت عقد هذا االختبار من 

االختبار كما قال اخلبري خالل النصوص الثقافية العربية اإلسالمية. ومت عقد هذا 
أربع مرات يف السنة الدراسية.يهدف هذا االختبار إىل قياس كفاءة القراءة 
والكفاءة الثقافية حنو الطلبة. رأت الباحثة أن احملتوى الثقايف أي النصوص 
الثقافية أصبحت هي إطارا يف قياس كفاءة الطلبة يف القراءة كما قد حللتها 

أجاب الطلبة إجابة صحيحة فدل ذلك على أن الطلبة  الباحثة يف السابق. ملا
 صاحل يف القرءاة وكذلك صاحل يف فهم ما قراء وهو النصوص الثقافية.

 على أن : استخلصت الباحثةمن البياانت املعروضة، 
تقومي تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف ابلربانمج املكثف لتعليم 

ملهارة القراءة أو اختبار لفهم املقروء. يهدف هذا اللغة العربية وهو : اختبار 
الثقافية. مت عقد هذا الكفاءة االختبار إىل قياس كفاءة الطلبة يف القراءة و 

 من. تتخذ األسئلة اليت تتلو النص مرات يف السنة الدراسية أياالختبار أربع 
الختيار من اختبار الصواب واخلطأ واختبار االستفهام واختبار االتالية شكال األ

  .، اختبار فهم النص القصري من خالل النص الثقايف العريب اإلسالميمتعدد
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 : مناقشة نتائج البحث املبحث الثالث
 اعتمادا على البياانت املعروضة ونتائجها، أن تعليم مهارة القراءة مبركز اللغات هو  

تعليما ثقافيا دون االمهال إىل املداخل األخرى اليت سار املركز على تطبيقها. قامت 
الباحثة مبناقشة هذا النتائج من منظور النظرايت اليت اعتمدهتا الباحثة يف الفصل قبله. 
ستكون مناقشة هذه النتائج على أربع اجلوانب املهمة يف برانمج تعليم مهارة القراءة يف 

لثقايف مبركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ضوء املدخل ا
من حيث األهداف واحملتوى الثقايف املعتمد عليه وطرائق تعليم املستخدمة والتقومي يف 

 الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية خاصة املستوى املتقدم وفق املدخل الثقايف. 
 يف ضوء املدخل الثقايف مهارة القراءةأهداف تعليم  .أ 

األهداف هي جمموعة النواتج التعليمية اليت ينتظر أن يصل إليها التالميذ بعد 
  126مرورهم ابخلربات املختلفة اليت خططت هلم طوال هذه املرحلة.

 مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايفتعليم رأت الباحثة أن األهداف يف 
حتتوى على األهداف اللغوية راهيم ماالنج مبركز اللغات جامعة موالان مالك إب

 واألهداف الثقافية.
إن األهداف اللغوية يف تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف هي يقدر 
الطلبة على قراءة  النصوص العربية ابللهجة العربية الفصيحة، يقدر الطلبة على 
استنتاج الفكرة الرئيسية يف نصوص القراءة، يقدر الطلبة على اشتقاق املفردات أو 

ى مع رأى على أمحد مدكور أن األهداف الكلمات يف نصوص القراءة. وهذا يتمش

                                                           
126

نور اهلداية، " االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية مبعهد النور ومعهد الرفاعي يف ماالنج جاوى   
 .130(، ص. 2014)  1، العدد 5اجمللد  جملة لسانياتالشرقية،" 
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اللغوية يف تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف متمثلة يف أهداف مهارة 
 127 القراءة.

ليس تعليما جمردا حمصورا يف تعليم اللغة لتنمية مهارة القراءة، فاجته مركز 
الثقايف. إن اللغات األهداف الثقافية يف تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل 

اكتساب املقدرة على التفاعل مع الناطقني ابلعربية ال يقتصر على إتقان تعلم اللغة 
ومهاراهتا، بل جيب أيضا التعرف على ثقافة أهل اللغة، وعاداهتم وتقاليدهم، 
وأسلوب حياهتم ألن االهتمام ابلثقافة يف برامج تعليم مهارة القراءة بوصفها لغة اثنية 

ة ونتيجة فعالة يف حتقيق االتصال الفعال لساان وكتابة وحدها من له فوائد عديد
  128خالل تعليم مهارة القراءة، ويودي إىل تنمية مهارات اللغة عند تعلمها وإتقاهنا.

إن األهداف الثقافية يف برانمج تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف  
الطلبة على إقامة التعاليم اإلسالمية  أال وهي فهم الثقافة العربية واإلسالمية، قدرة

وتطبيقها يف احلياة االجتماعية، غرس القيم األخالقية لدى الطلبة. رأت الباحثة أن 
تلك األهداف الثقافية وفق املدخل الثقايف على رأى على مدكور على أن األهداف 

ن اإلطار الثقافية من تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف البد أن تنبع م
  129املرجعي واحملتوى الثقايف الذي يعتمد عليه الربانمج يف تعليم مهارة القراءة.

رأت الباحثة أن بعد أن يتعلم الطلبة مهارة القراءة سوف يتم الطلبة على 
تعرف وفهم مضمون الثقافة يف النصوص العربية الثقافية اليت قرأها الطلبة ويغرس 

                                                           
127

 .364...، ص.  العربيةاملرجع يف مناهج تعليم اللغة على أمحد مدكور واآلخرون،   
توظيف املدخل االتصايل الثقايف يف تصميم وحدات دراسية رمي عادل صابر الرتك وآخرون، " 128

اليوم   __pdfhttp://irep.iium.edu.my/49282/1/iLEC2015.41 مأخوذة من اإلنرتنت " للناطقني بغري العربية،
 الساعة السادسة مساء. 2017ينايري  19األربعاء 

129
 .364...، ص.  املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربيةعلى أمحد مدكور واآلخرون،   

http://irep.iium.edu.my/49282/1/iLEC2015__41.pdf


106 
 

 

م اإلسالمية حىت يرتسخ يف أذهاهنم ويطبقها يف حياهتم بعض القيم األخالقية والتعالي
املهارة اليت يستطيع من خالهلا أن يتعرف على أمناط اليومية. إن مهارة القراءة هي 

وابلقراءة يستطيع الطلبة أن حيقق األغراض  الثقافة العربية واإلسالمية ومالحمها
 130.الثقافية

 يف ضوء املدخل الثقايفمادة مهارة القراءة احملتوى الثقايف يف   .ب 
 بعد أن قامت الباحثة ابالطالع على احملتوى الثقايف يف ضوء اإلطار اخلارجي

الذي حملتوى الثقايف امن الثقافة العربية اإلسالمية خاصة يف مادة مهارة القراءة. 
. ويتمثل وصف اإلسالميةو ة العربية يتمحور حول تعليم مهارة القراءة هي الثقاف

 ة العربية واإلسالمية يف مبحثني مها أمناط احملتوى الثقايف وموضوعاتهحمتوى الثقاف
يف جماالت عدة هي: الدين والقيم الروحية، البطوالت العربية واإلسالمية،  املتمثلة

مواقف الصحابة، املعامل احلضارية اإلسالمية، األماكن والبلدان، وقت الفراغ، السفر، 
 العمل، الصحة واملرض.

ة على أن اإلطار اخلارجي يف حمتوى الثقافة العربية اإلسالمية يف رأت الباحث
مادة مهارة القراءة تتمثل يف أمناط احملتوى الثقايف وموضوعاته. هذا يتمشى مع رأي 
عبد احلميد عبد هللا وانصر عبد هللا الغايل أن األمور اليت ينبغي مراعاهتا عند إعداد 

العربية لغري الناطقني هبا منها أشكال احملتوى  احملتوى الثقايف يف كتب تعليم اللغة
   131وموضوعاته.الثقايف 
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) الرايض  إعداد املواد التعليمية لغري الناطقني هباأسس عبد احلميد عبد هللا وانصر عبد هللا الغايل،   
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واجملاالت أو املواقف الثقافية اليت تدور حوهلا موضوعات الثقافة العربية 
الدين والقيم الروحية، البطوالت العربية واإلسالمية، مواقف الصحابة، اإلسالمية منها 

والبلدان، وقت الفراغ، السفر، العمل، الصحة املعامل احلضارية اإلسالمية، األماكن 
املعامل احلضارية اإلسالمية، األماكن إن هذه اجملاالت أو املواقف من  واملرض.

مناسبة مع رأى فتحي على  والبلدان، وقت الفراغ، السفر، العمل، الصحة واملرض
ع جماال أو املوقف ميكن أن يتوق 23يونس وعلى أمحد مدكور وآخرون أبن هناك 

الثقافة العربية واإلسالمية يف مادة مهارة القراءة وهي املعامل احلضارية، البياانت 
الشخصية، العالقات الزمانية واملكانية، العالقات مع اآلخرين، اخلدمات، السفر، يف 
املطعم، يف السوق، النقود، األعالم، األرقام، السكن، الصحة واملرض، اجلو، البلدان 

ات العامة واخلاصة، العمل، الرتبية والتعليم، وقت الفراغ، اللغة واألماكن، املناسب
األجبية، الدين والقيم الروحية، االجتاهات السياسية والعالقات الدولية، احلياة 

 132االقتصادية.
، البطوالت العربية واإلسالمية ومواقف الصحابةإن النتيجة األخرى هي 

أن احملتوى الثقايف يف املستوى املتقدم اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة حممد إمساعيل 
حول هذه اجملاالت : بطوالت العربية اإلسالمية، مواقف الصحابة، البد أن يدور 
رأى نصر الدين إدروس جوهر أن التعامل مع املواد األصلية من  133القيم األخالقية.

قافة اللغة الكتب واجملالت واجلرائد شيئ البد منه لتزويد املتعلم مبا ميكنه من فهم ث
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 136، ص. املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىفتحي على يونس وعبد الرؤوف،   
– 138. 

133
  2العدد  1، لسان الضاد اجمللد أخرىالثقافة وتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات حممد إمساعيل،   

 .8(، ص. 2012)
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ومن األحسان، أن يقوم مركز  134نظرة إجيابية.اهلدف واالتفعال هبا والنظرة إليها 
اللغات بتزويد املواد األصلية من الدول الناطقة ابللغة العربية لريغب الطالب على 

 قراءة النصوص املعاصرة.
 رأت الباحثة أبن احملفوظات جزء من أجزاء النصوص األدبية اليت فيها القيم

األخالقية اإلسالمية واحملتوى الثقايف يف مادة احملفوظات هو القيم األخالقية ذات 
معان جليلة اليت يتأثر من خالهلا على تكوين سلوك الطلبة وشخصيتهم. تتمشي 

فتوى عريفة أبن احملفوظات فيها القيم الثقافية النبيلة من الشعر  هذه النتيجة مع رأي
وشخصيتهم  لبةسلوك الط كوينيث وأتثرت قيمتها إىل تأو النثر أو القرآن أو احلد

رأى سيف املصطفى أن  وكذلك وفقت هذه النتيجة مع 135بعد حفظها فهمها.
احملفوظات هي القطع األدبية املوجزة شعرا كانت أو نثرا اليت يدرسها التالميذ 

جليلة ويكلفون حبفظها بعد دراستها وفهمها، وهي التعبري أبلفاظ مجيلة ذات معان 
وإهنا من نتائج التطور األديب وهي من آاثر آابئنا األدبية اليت ينبغي علينا أن نقوم 

رأى خريي أبو وكذلك وفق هذه النتيجة مع  136بدراستها ومحايتها من الضياع.
شريي أن املواد البد منها أن يزيد ابلنصوص األدبية اليت يستهدف إىل تنمية وعي 

املتضمنة يف اللغة مثل الشعر و أثر أديب والقصة وما أشبه الطلبة على القيم الثقافية 
 137ذلك.
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 .13نصر الدين إدروس جوهر، " تعليم اللغة العربية ثقافيا للناطقني بغريها" ، ص.   
135

 Fatwa Arifah, Peribahasa Sebagai Nilai Budaya dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Magister Pengkajian 

Islam Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab ( 2011), p. 87 - 88. 
136

سيف املصطفى، " تعليم احملفوظات لتنمية سلوك التالميذ وشخصيتهم: ابلتطبيق على املدارس   
 . 19(، ص. 2014)  1العدد  5اجمللد  جملة لسانياتاإلبتدائية اإلسالمية مباالنج،" 

137
 Khairi Abu Syairi, ‘’ Pembelajaran Bahasa dengan Pendekatan Budaya,” Dinamika 

Ilmu Vol. 13, No. 2 ( Desember 2013), hal. 183. 
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  القراءة يف ضوء املدخل الثقايفطريقة تعليم مهارة  .ج 
اجلمع هي  تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايفالطريقة املستخدمة يف 

ارة القراءة يستخدم معلم اللغة العربية يف تعليم مه. والطريقة املباشرة بني طريقة القراءة
واملفاهيم الثقافية يف نص القراءة. يتدرب املعلم الطلبة على قراءة النص قراءة جهرية 
مث يتدرب الطلبة على القراءة الصامتة لفهم املضموانت حول املفاهيم الثقافية أو 
العناصر الثقافية ومالحمها. ويتم تقدمي الثقافة أثناء تعليم مهارة القراءة أبسلوب 

واحلوار والسوال واجلواب وربط املباشر بني مالمح الثقافة العربية اإلسالمية  املناقشة
 وما يطلق عليها من األمناط الثقافية بوسيلة اإلنرتنت.

يستخدم معلم اللغة رأت الباحثة أن طريقة القراءة، ميهد املعلم الدرس مث 
العربية يف تعليم مهارة القراءة واملفاهيم الثقافية يف نص القراءة. يتدرب املعلم الطلبة 
على قراءة النص قراءة جهرية مث يتدرب الطلبة على القراءة الصامتة لفهم املضمون 

أن على حول املفاهيم الثقافية أو العناصر الثقافية ومالحمها. وهذا مناسبا ابلنظرية 
إجراءات تعليم القراءة يف برامج تعليم اللغة العربية يف املستوايت املتقدمة من خالل 

األوىل اليت تبدأ من قراءة الثقافة العربية اإلسالمية يشبه تعليم القراءة يف تعلم اللغة 
جهرية مث صامتة ومناقشة املواد أي مضمون الثقافة على أن جتري املناقشة يف الفصل 

 138ملعلم. وأخريا يزداد فهم الطلبة للثقافة العربية وتقدري له.بني أيدي ا
واستخدم املعلم كذلك طريقة املباشرة يف برانمج تعليم مهارة القراءة من 
خالل الثقافة العربية اإلسالمية، حيث أن املعلم يستخدم اللغة العربية يف تعليمها 

املناقشة واحلوار والسوال واجلواب  ويتم تقدمي الثقافة أثناء تعليم مهارة القراءة أبسلوب
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وربط املباشر بني مالمح الثقافة العربية اإلسالمية وما يطلق عليها من األمناط الثقافية 
. وهذا وفق يف ضوء هذا املفهوم الذي تتبناه هذه الطريقة للثقافة ابن بوسيلة اإلنرتنت

املناقشة حول يتم تعليم الثقافة من خالل عدة أساليب مثل السوال واجلواب و 
األمناط الثقافية ابلربط املباشر بني مالمح الثقافة وما مضمون الثقافة أو شرح معىن 

يطلق عليها من األمناط الثقافية. وعلى كل حال يتم العملية التعليمية دون أن 
 139استخدام اللغة الوسيطة بل العربية.

 تقومي تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف .د 
فهو مستمر يبدأ مع التدريس، ويسري معه  من جوانب عملية التدريس التقومي

خطوة خطوة، وأييت أيضًا بعد أن تتم عملية التعليم، ملعرفة ما مت حتقيقه من 
لذلك عقد مركز اللغات جامعة موالان  140األهداف التعليمية اليت سبق حتديدها.

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اختبار مهارة القراءة لتقومي مهارة القراءة 
 لدى الطلبة. 

لربانمج املكثف لتعليم اب تقومي تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف
املقروء. يهدف هذا االختبار  وهو : اختبار ملهارة القراءة أو اختبار لفهماللغة العربية 

إىل قياس كفاءة الطلبة يف القراءة وفهم الثقافة. مت عقد هذا االختبار أربع مرات يف 
السنة الدراسية أي ما مسي ابختبار املرحلة. تتخذ األسئلة اليت تتلو النص عدة 

د. أشكال منها اختبار الصواب واخلطأ واختبار االستفهام واختبار االختيار من متعد
إذا أجاب الطلبة إجابة صحيحة فدّل ذلك على حسن كفاءة الطلبة يف القراءة وفهم 
الثقافة يف نصوص القراءة. وبعكس، إن مل يكن الطلبة احلصول على إجابة صحيحة 
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فدل ذلك على ضعف كفاءة الطلبة يف القراءة وفهم الثقافة املتضمنة يف نصوص 
 القراءة.

الذي مت عقدها مركز اللغات هي اختبار لفهم إن اختبار يف مهارة القراءة  
املقروء. يتمشى هذا االختبار مع رأي أمحد على مدكور أبن اختبار ملهارة القراءة اليت 

يهدف هذا  141ميكن اتبعه املدخل الثقايف هو اختبار القراءة أو لفهم املقروء.
اخلويل أن اختبار  االختبار إىل قياس كفاءة الطلبة يف القراءة وفهم الثقافة. رأي على

قياس فهم املقروء أي قياس فهم ملهارة القراءة أي اختبار لفهم املقروء يهدف إىل 
 142تضمن فيها املفاهم أو األمناط الثقافية.الطلبة ملا يقرأ نصوص القراءة اليت 

عند اختبار القراءة يف مركز اللغات، تتخذ أسئلة االختبار اليت تتلو نص 
منها اختبار االستفهام، اختبار االختيار من متعدد واختبار القراءة عدة أشكال 

الصواب واخلطأ. رأت الباحثة أن أشكال االختبار مناسبة مبا قال حممد على اخلويل 
أبن هناك أشكال عديدة من األسئلة. هناك األسئلة العادية املبدوءة أبداة استفهام 

من متعدد، واختيار الصواب اليت ترد بعد قراءة النص. وهناك اختبار االختيار 
واخلطأ، اختيار ملء الفراغ، واختيار مزاوجة احملتوى، واختيار الرتتيب واختبار 

  143املفردات، واختبار القواعد، واختبار.
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 6. 4جدوال 
 نتائج البحث عن تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف
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2
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 طريقة القراءة
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 قراءة جهرية
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 السوال واجلواب
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 كفاءة القراءة هدف

 كفاءة ثقافية

 مرات 4 مدة
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 الصواب واخلطأ
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 الفصل اخلامس

 ملخص نتائج البحث واالقرتاحات

وحتليلها ومناقشتها واالستنتاج منها، توصل الباحثة إىل انطالقا من البياانت  
 النتائج التالية :

 ملخص نتائج البحث .أ 

أهداف تعليم مهارقة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف للمستوى املتقدم ابلربانمج  .1
املكثف لتعليم اللغة العربية مبركز اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج 

 تتكون على :

 اللغوية : األهداف ( أ
 يقدر الطلبة أن يقرأ النصوص العربية ابللهجة العربية الفصيحة (1
 يقدر الطلبة على استنتاج الفكرة الرئيسية يف نص القراءة (2
 يقدر الطلبة على اشتقاق املفردات او الكلمات يف نص القراءة (3

 األهداف الثقافية : ( ب
 فهم الثقافة العربية اإلسالمية (1
 التعاليم اإلسالمية وتطبيقها يف احلياة االجتماعيةقدرة الطلبة على إقامة  (2
 لدى الطلبة بناء األخالق والسلوك (3

احملتوى الثقايف الذي يتمحور حول تعليم مهارة القراءة هي الثقافية العربية  .2
 : واإلسالمية. ومت وصف حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية يف
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مبحثني مها يف  املادة األساسية ومت وصف املادة األساسية يف الكتاب. ( أ
أشكال احملتوى الثقايف . وتدور تلك أشكال احملتوى الثقايف وموضوعاته

يف اجملاالت العديدة االتية: الدين والقيم الروحية، البطوالت  وموضوعاته
العربية واإلسالمية، مواقف الصحابة، املعامل احلضارية اإلسالمية، األماكن 

 ، التاريخ اإلسالمي.والبلدان، وقت الفراغ

 املادة اإلضافية يف احملفوظات : القيم األخالقية اإلسالمية ( ب
طريقة هي  تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايفالطريقة املستخدمة يف  .3

يستخدم معلم اللغة العربية يف تعليم مهارة القرءاة .والطريقة املباشرة القراءة
طريقة القراءة عند تدريب الطلبة على قراءة واحملتوى الثقايف. يستخدم املعلم 

النص قراءة جهرية مث يتدرب الطلبة على القراءة الصامتة عن النصوص القرائية 
وفهم احملتوى الثقايف. ويتم استخدام طريقة املباشرة يف تعليم الثقافة أثناء تعليم 

لثقافة يف مهارة القراءة أبسلوب املناقشة واحلوار والسوال واجلواب عن مضمون ا
النصوص القرائية وربط املباشر بني مالمح الثقافة العربية اإلسالمية مبدلوالهتا وما 
يطلق عليها من األمناط الثقافية وربط املباشر بني مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

 مبدلوالهتا واحضار عينة من األمناط الثقافية اي صورة اصطناعية منها.

الوسائل التعليمية املستخدمة هي الكتاب املدرسي العربية للناشئني الثالث  .4
(، الصور، حركة أو متثيل  LCD Projectorوالرابع، جهاز العرض أو الشاشة ) 

  املعلم. 
تقومي تعليم مهارة القراءة يف ضوء املدخل الثقايف ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة  .5

القراءة أو اختبار لفهم املقروء. يهدف هذا االختبار العربية وهو : اختبار ملهارة 
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الثقافية. مت عقد الكفاءة قياس كفاءة الطلبة يف القراءة و قايس فهم املقروؤ أي إىل 
. تتخذ األسئلة اليت تتلو النص مرات يف السنة الدراسية أيهذا االختبار أربع 

هام واختبار االختيار اختبار الصواب واخلطأ واختبار االستفالتالية شكال األ من
  .، اختبار فهم النص القصري من خالل النص الثقايف العريب اإلسالميمن متعدد

 

 توصيات البحث  .ب 

 انطالقا من نتائج البحث تقدم الباحثة هذه احللول املقرتحة :

ينبغي على مركز اللغات أن أييت إبعطاء الفرص للتعامل من املواد األصلية  .1
الدول الناطقة ابللغة اهلدف مثل اجملاالت واجلرائد األخرى غري الكتاب من 

 املعاصرة حىت يرغب الطالب يف االتصال مبصادر القراءة املعاصرة.

ينبغي على معلم اللغة العربية يف مهارة القراءة أن يهتم على استخدام طريقة  .2
 التعليم.

ثل ينبغي على معلم مهارة القراءة أن أييت ابستخدام الوسائل التعليمية م .3
إعطاء الفرص لزايرة بعض األماكن مثل معامل القراءة والسفارة للدول العربية 

 أو الندوات العلمية.

 االقرتاحات .ج 
ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث مدخال ملن يريدون أن يقوموا مبثل هذا 

 البحث، لذلك قدمت الباحثة االقرتاحات اآلتية :
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البحث، مثال تقومي أداء معلم اللغة على الباحثني اآلخرين أن يطورا هذا  .1
العربية يف ضوء هذا املدخل أو أن يطوروا هذا البحث يف جمال البحث 

 والتطوير.
أن هذا البحث مل يقم مبعرفة أثر تعليم اللغة العربية ابملدخل الثقايف يف تنمية  .2

ة الكفاءة الثالثية للطلبة، فعلى الباحث القادم أن يقوم مبعرفة أثر تعليم اللغ
العريب فوق املدخل الثقايف يف الكفاايت الثالثة للطلبة وكذلك يف تنمية 

 سلوك الطالب وشخصيتهم.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 صادر واملراجعقائمة امل
 اللغة العربية

 الكتب العربية
 .1987)دار الفكر العريب: القاهرة :  اإلجتاهات املعاصرة . محادة إبراهيم،

 مناهج البحث ىف الرتبية وعلم النفس، جابر عبد احلميد و أمحد خريى كاظم ،جابر
 .1978األردن:دار النهضة العربية، 

. عمان : دار تدريس اللغة العربية : مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية. جابر، وليد أمحد
 .2002الفكر للنشر والتوزيع، 

 .1983وت: دار الرائد العريب: بري .  مناهج الدراسات االجتماعيةجودة أمحد سعادة، 

 .2000دار الفكر:دمشق: .  البحث العلمي .دويدري، رجاء وحيد
إيسيسكو : .  تعليم اللغة لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 

 .1989منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم الثقافة، 
مكة  .املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربيةدليل عمل يف إعداد رشدي أمحد طعيمة، 

 .1985جامعة أم القرى،  –: معهد اللغة العربية 
: دار املعارف  القاهرة.  الرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، 

 .1975مبصىر 

)مكتبة  والتطبيقتعلّم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية صالح عبد اجمليد العربيي، 
 .1981لبنان: بريوت: الطبعة األوىل: 

املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات  .رشدي أمحد وآخرون ،طعيمة
   .2010القاهرة : دار الفكر العريب، . أخرى
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إيسيسكو : منشورات  .تعليم اللغة اتصاليا .رشدي أمحد وحممود كامل الناقة ،طعيمة
 .2006املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

الرابط : منشورات املنظمة . الناطقني هبا تعليم العربية لغري .رشدي أمحد طعيمة، 
 .1989اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

ة لغري الناطقني أسس إعداد الكتب التعليمي .عبد احلميد وانصر عبد هللا الغايل ،عبد هللا
 .1991الرايض : دار الغايل، .  ابلعربية

دار اسامة للنشر والتوزيع : .  البحث العلمي مفهومه، أدواته، أساليبه .ذوقان عبيدات،
 .الرايض : طبعة مزيدة تشمل الفصلني :اخلامس والسادس

الرايض  . الناطقني هباإضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري  .عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،
 .2011: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشري، 

. األردن : دار الفالح للنشر والتوزيع، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل، 
2000. 

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا النظرية  .أمحد على وإميان أمحد هريدي ،مدكور
 .2006اهرة : دارالفكر العريب، الق . والتطبيق

 .1976بريوت : دار املشرف،  . املنجد يف اللغة واألعالم . لويس معلوف،

الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني  .حممود كامل ورشدي أمحد طعيمة ،الناقة
 .1983مكة املكرمة : جامعة أم القرى،  .بلغات أخرى إعداده وحتليله وتقوميه

مكة : جامعة أم القرى، . تعليم اللعة العربية للناطقني بلغات أخرى  .حممود كامل الناقة،
1985. 

انصر عبدهللا الغايل وعبد اجمليد عبد هللا، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني 
 . 1994القاهرة : دار االعتصام، . ابلعربية 
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رجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب امل .فتحي على وحممد عبد الرؤوف الشيخ ،يونس
 .2003القاهرة : مكتبة وهبة، . من النظرية إىل التطبيق 

 اجمللة العلمية العربية 
" تعليم اللغة عرب الثقافات وتطبيقه يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا،"  .الدين، نصر

 .261 – 243ص. (، 2015) 2، العدد 2اجمللد  جملة العربية

جملة لسان حممد إمساعيل، "الثقافة وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بلغات أخرى،" 
 .10 -1(، ص. 2014) أكتوبر  2، العدد 1اجمللد  األضاد

 
 البحوث العلمية العربية

أبو بكر، أمني حممد حممد. التعددية الثقافية وأثرها يف املهارات األساسية للغة العربية 
جامعة القاهرة واهلوية الثقافية يف ضوؤ املدخل الثقايف، أطروحة الدكتوراة 

  .iahconference.orgwww.alarab 3منشورة يف عناوين املومتر الدويل . 2013
وآخرون. توظيف املدخل اإلتصايل الثقايف يف تصميم وحدات رمي عادل صابر  الرتك،

حبث علمي مقدم يف املومتر الدويل الرتبوي واللغوي  دراسية للناطقني بغري العربية،
  .IIUM Repository Malaysiaمنشور يف  2015أكتوبر  8 – 7

حتليل املضمون الثقايف لكتب تعليم اللغة العربية للناطقني الزغلول،  أمحد حممد على من. 
 .2006، رسالة املاجستري منشور جبامعة األردنية بغريها يف اجلامعات األردنية

" تعليم اللغة العربية على الطريقة احلديثة لغري الناطقني هبا " أطروحة  .دحية مسقان،
  .2001شر، كونتور : جامعة دارالسالم للطباعة والن.دكتورة 

ميسية، ليلي بن. تعليمية اللغة العربية من خالل النشاط املدرسي غري الصفي درساة 
وتقومي لد التالميذ الثالثة متوسط مدينة جيجل منوذجا، رسالة املاجستري جبامعة 

 .2010فرحات عباس سطيف اجلزائر 

http://www.alarabiahconference.org/
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 املقالة العربية
هداية. " تدريس اللغة العربية على ضوء املدخل اللغوي االجتماعى ." املقالة مأخوذة 

 .2016ديسمرب  23يف التاريخ   http://www.atida.org  من شبكة االنرتنت  

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العدد املقابلة يف البحث العلمي،" "  .نبيل ،محيدشة
 . ouargla.dz-http://dspace.univ ن االنرتنت  ، مأخوذة م2012الثامن ،  

 املقابلة 
مدرس اللغة العربية يف مركز تعليم اللغة  M. Pdنتيجة املقابلة مع األستاذ حممد زمراين ، 

الثامنة الساعة  2017ينايري  7وم السبت التاريخ يجبامعة موالان مالك إبرهيم يف 
 صباحا يف بيته.

نتيجة املقالبة مع األستاذة فيين رسفايت يوريسا هي حماضرة اللغة العربية يف قسم اللغة 
يوم اإلثنان يف  واألدب جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .19.00الساعة 
 املراجع األجنبية
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 مهارة القراءةدليل املقابلة مبحاضر 
 راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجاللغات جامعة موالان مالك إبمبركز 

 
 : ________________________  اليوم

 : ________________________  التاريخ
 : ________________________  الوقت

 : ________________________ اسم املعلم
 أهداف املقابلة العميقة :

رأت الباحثة أن تعليم مهارة القراءة يف املستوى املتقدم وفق املدخل الثقايف أي تعليم 
مهارة القراءة من خالل الثقافة العربية اإلسالمية. تريد الباحثة أن تكشف عن أهداف 
وطريقة وتقيم تعليم مهارة القراءة من خالل الثقافة العربية اإلسالمية لطالب املستوى 

 اللغات جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج. املتقدم مبركز 
 هل مت تعليم مهارة القراءة من خالل مواد الثقافة العربية اإلسالمية ؟ .1
كيف أهداف تعليم مهارة القراءة من خالل الثقافة العربية اإلسالمية يف املستوى  .2

 املتقدم ؟
 هل هناك األهداف اللغوية واألهداف الثقافية ؟ .3
 واقعية يف عملية التعليم والتعلم ؟هل تلك األهداف  .4
 كيف مادة مهارة القراءة يف الكتاب العربية للناشئني ؟ .5
 هل هناك املادة اإلضافية غري الكتاب يف تعليم مهارة القراءة ؟ ما ذلك ؟ .6
 ما هدف إضافة تلك املادة ؟ .7
ة ما هي طريقة التعليم املستخدمة يف تعليم مهارة القراءة من خالل الثقافة العربي .8

 اإلسالمية لطالب املستوى املتقدم ؟
 كيف إجراءاته هذه الطريقة ؟ .9



 
 

 

 هل هناك مناقشة احملتوى الثقايف من أيدي املعلم ؟ .10
 كيف كانت مناقشة احملتوى الثقايف من خالل تعليم مهارة القراءة ؟ .11
 كيف إجراءت تلك الطريقة أثناء التعليم ؟ .12
 كيف وسائل تعليم مهارة القراءة املستخدمة ؟ .13
 يف طريقة استخدامها يف الفصل ؟وك .14
 كيف تقومي تعليم مهارة القراءة من خالل الثقافة اإلسالمية ؟  .15
 ما هي أهداف هذا التقومي ؟ .16
 كيف أشكال أسئلة االختبار ملهارة القراءة ؟ .17
 كيف يصبح احملتوى الثقايف يف هذا االختبار ؟ .18
 أو كيف مادة هذا االختبار ؟ .19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 جدوال املقابلة
 املخرب األنشطة املكان  اليوم والتاريخ

فربايري  8
2017 

التعرف عن أحوال مركز  مركز اللغات 
 اللغات

الرابعة  –الثانية هنارا 
 مساء

مارس  1
2017 

املقابلة عن أهداف،  مركز اللغات
مواد، طريقة، تقومي 

 مهارة القراءة

األستاذ حكمي هداية 
)ويل الفصل كذلك 

مشرف عام للمستوى 
 املتقدم

مايوا  2
2017 

األستاذ حكمي هداية  أتكيد مركز اللغات
)ويل الفصل كذلك 

مشرف عام للمستوى 
 املتقدم

 أبريل 12
2017 

املقابلة عن أهداف،  مركز اللغات
مواد، طريقة، تقومي 

 مهارة القراءة

األستاذ نور قمري )ويل 
الفصل كذلك مشرف 
عام للربانمج املكثف 

 العربيةلتعليم اللغة 
أبريل  14

2017 
األستاذ نور قمري )ويل  أتكيد املبىن ج

الفصل كذلك مشرف 
عام للربانمج املكثف 

 لتعليم اللغة العربية
مارس  6

2017 
املقابلة عن أهداف،  املبىن ج

مواد، طريقة، تقومي 
 مهارة القراءة

األستاذ انصحني معاذ 
 )معلم مهارة القراءة (



 
 

 

مايو  6
2017 

املقابلة عن أهداف،  املبىن ج
مواد، طريقة، تقومي 

 مهارة القراءة ) التأكيد(

األستاذ انصحني معاذ 
 )معلم مهارة القراءة (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Peneliti ; zughrofiyatun najah 

Informan  ; al – ustad hakmi hidayat 

Tanggal  ; 1 Maret, 2 Mei 2017 

Tempat  ; gedung PKPBA UIN Malang 

 

Peneliti Pembelajaran bahasa tidak terlepas dari pembelajaran budaya ya 

ustad, kira2 materi – materi bermuatan budaya , bagaimana 

pembelajaran qira’ah melalui materi bermuatan budaya  

Informan O gitu ya, kami berpatokan kepada buku al – arabiyah li nnasyiin, 

yaitu budaya arab islam.  

Peneliti Kemudian ustad, bagimana tujuan pembelajaran qira’ah melalui 

materi bermuatan budaya ? 

Informan Tujuannnya bisa antum lihat di rps nya ya , disana ada. belajar 

bahasa tanpa belajar budayanya akan menghilangkan identitas 

bahasa arab. setidaknya mereka bs bahasa dan mengerti budayanya. 

Contoh ada cerita khalid bin walid dan umar bin khattab, dari 

cerita itu akan memunculkan karakter. Kalo buku yang sekarang 

lebih membangun karakter. Lagian gini juga kita sudah membagi 

mahfudzot itu 1 semester, nanti kita baca dan kita maknakan di 

depan teman2 . itu nanti akan membentuk karakter. Jadi sebelum 

masuk kita tawarkan mahfudzot. Dan terkadang waktu UTS akan 

kita tanyakan. 

Peneliti  Kemudian bagaimana dengan capaian pembelajaran yang ada di 

jurnal atau absen ? 

Informan  Ya, itu merupakan turunan dari rpp ya, jadi jurnal itu merupakan 

implementasi dari rpp 

Peneliti  Berarti ustad capaian pembelajaran yang ada di rpp dan capaian 

pembelajaran yang ada di jurnal sama , capaian pembelajaran di rpp 

adalah mampu menjalankan ajaran- ajaran islam dan berbudi 

pekerti luhur kemudian capaian pembelajaran yang ada di jurnal 

adalah mampu membaca bahasa arab dengan lahjah arabiyah 

kemudian ide pokok, dan derivasi kosakata 

Informan  Iya betul. Dan itulah yang akan dicapai oleh PKPBA 

Peneliti  Saya membagi tujuan menjadi tujuan kebahasaan dan tujuan 

kebudayaan dengan hasil seperti ini 

Informan  Ya bisa saja. Dan rpp itu dibuat oleh team teaching jadi sebelum 

masuk atau awal semester kita ada MGMP dn disitulah kita bahas. 

Peneliti Kemudian ustad, bagaimana dengan materi qira’ah itu sendiri 

Informan  Ya, kita tetap kembali linnasyi’in ya, jadi kita sebagai team 

teaching membagi materi sesuai dengan maharahnya. Kami 

melakukan ijtihad kira – kira materi mana yang masuk ke maharah 



 
 

 

qira’ah dan buku ini lebih banyak ke qira’ah nya ya. Jadi kita bagi 

mana yang cocok untuk qira’ah.  

Peneliti  Kemudian ustad, adakah materi tambahan  

 

Informan  

Materi tambahan contohnya mahfudzot, mahfudzot ini bisa masuk 

ke qira’ah karena anak umur 17 tahun ke atas harus selain 

membaca mereka harus mampu memahami nash – nash mahfudzot 

tersebut dengan cara membaca, jadi materi ini bisa masuk ke 

qira’ah. Kita bacakan biasanya pada hari pertama jam 1 kemudian 

kita maknakan kepada mereka. 

Peneliti Kemudian ustad, metode pembelajaran untuk pembelajaran qira’ah 

melalui teks – teks bermuatan budaya tersebut ? 

Informan Kita tetep pake metode langsung untuk mengajarkan qira’ah. Jadi 

untuk aspek budaya yang kita minta adalah pemahaman siswa 

sehingga mampu membentuk karakter mereka. 

Peneliti Bagaimana aplikasi dari metode langsung tersebut, apakah dimulai 

dengan qira’ah jariyah, kemudian samitah ustad  

Informan Iya betul, kemudian untuk mufrodat kita jelaskan dengan langsung 

baik sinonim antonim atau langsung 

Peneliti  Kemudian bagaimana evaluasi untuk materi qira’ah dengan materi 

bermuatan budaya sendiri ustad ?  

Informan  Ya ada tes harian ya, kemudian tes resmiya ya tes maharah qira’ah 

tiap tengah semester maupun akhir semester 

Peneliti  Apakah tujuan dari tes maharah qira’ah untuk mengukur 

kompetensi membaca dan pemahaman budaya mahasiswa ustad 

Informan  Iya, ustadzah seperti itu. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Peneliti : Zughrofiyatun Najah 

iNforman : Al – ustad Nasihin Mu’ad, MA 

Tgl   : 6 Maret, 4 Mei, 6 Mei 2017 

Tempat  : Gedung C PKPBA UIN Malang 

 

Peneliti Assalamu’alaikum ustad, sebelumnya terima kasih antum sudah 

meluangkan waktu untuk wawancara. Begini ustad 

menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaiakan dengan antum 

beberapa hari yang lalu terkait pembelajaran maharah qira’ah 

berbasis pendekatan budaya di pkpba khususnya mutaqodim, saya 

ingin banyak bertanya tentang masalah budaya yang diajarkan.  

Informan  Ya, Buku ini memuat budaya al – tsaqofah al - arabiyah al – 

islamiyah. yaitu budaya arab – islam  

Peneliti  Kemudian ustad untuk tujuan daripada pembelajaran maharah 

qira’ah melalui materi bermuatan budaya arab – islam bagaimana 

ustad ? 

Informan 

(1)  

Tujuan nya ya supaya mahasiswa bisa membaca secara benar 

dilihat dari kaidah nahwu dan shorf dan dari hasil bacaan yang 

benar akan menghasilkan pemahaman yang benar sehingga 

mahasiswa mampu memahami budaya arab islam dan mahasiswa 

mampu menjalankan ajaran – ajaran islam dari bacaan tersebut dan 

mahasiswa mampu menjalankan ajaran – ajaran islam dan 

menginternalisasikannya dalam kehidupan sosial. 

Peneliti  Bagaimana metode pembelajaran yang digunakan ustad  

Informan  Untuk mengajarkan qira’ah saya biasanya meminta mereka untuk 

membuat kelompok kemudian  membaca nyaring atau jahriyah dari 

teks yang bermuatan budaya tadi kemudian setelah selesai 

membaca nyaring saya minta mereka untuk membaca teks somitah 

sehingga dengan membaca secara somitah tadi dengan tanpa 

disadari mereka akan paham dengan substansi budaya dalam teks. 

Kemudian saya juga menjelaskan kaidah nahwu yang ada pada teks 

tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab tentang 

muatan budaya yang ada pada teks. Kalo ada yang mereka belum 

pahami maka akan saya jelaskan langusng dengan bahasa arab  

Peneliti  Berarti ustad, metode yang antum gunakan adalah metode qira’ah 

dan mubasayarah ya ustad ? 

Informan  Ya,  

Peneliti Kalo saya lihat dari rps, maka metode yang digunakan adalah 

mubasayarah, bagaimana tanggapan antum tentang ini 



 
 

 

Informan  Kami sebagai pengajar pasti akan melakukan improvisasi ketika 

berada di lapangan baik. Jadi setiap dosen memiliki kemudahan 

untuk menggunakan metode sesuai dengan kebutuhan dan keadaan 

siswa. Tapi tetap harus mengutamakan bahasa arab apalagi ini 

mutaqoddim.  

Peneliti Kemudian bagaimana evaluasi qira’ah sendiri ustad 

Informan  Ya dengan tes maharah qira’ah, kita menggunakan teks book ya, 

jadi tes nya dengan melalui materi – materi yang telah dipelajari. 

Teks soal merupakan teks bermuatan budaya. Jadi jika mereka 

menjawab benar maka berarti qira’ahnya benar dan pemahaman 

budayanya juga benar. 

Peneliti  Kemudian ustad, bagaiamana tujuan dari evaluasi qira’ah ustad  

Informan  Tujuannya ya untuk mengukur dan mengetahui kemampuan 

mahasiswa dalam membaca teks yang bermuatan budaya. Ya itu 

tadi jika jawaban benar maka qira’ahnya benar dan pemahaman 

budaya nya juga baik 

Peneliti  Kapan pelaksanaan evaluasi ini ustad, apakah dilaksanakan setiap 

akhir tahapan selama 4 kali 

Informan  Ya, dilaksanakan sebanayak 4 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Peneliti : Zughrofiyatun Najah 

iNforman : al – ustad nur qomari, m.pd 

Tgl   : 12 april , 14 april, 2017 

Tempat  : Gedung C PKPBA UIN Malang 

 

Peneliti  Bagaimana tujuan dari belajar budaya di pkpba ini ustad. 

Informan  Kita belajar untuk tujuan budaya arab, tujuannnya adalah untuk 

mengetahui budaya – budaya yang ada di arab islam, karena 

asumsinya adalah belajar bahasa asing paling tidak kita tahu 

budaya asing. 

Peneliti  Berarti ustad, budaya yang diajarkan disini adalah budaya arab 

islam. 

Informan  Iya kalo disini ya belajar budaya arab islam, bukan arab umum 

Peneliti  Kemudian tujuan kebahasaannya sendiri bagaimana ustad dari 

mempelajari bahasa dan budaya di pkpba? 

Informan Maksudnya dari sisi maharahnya, ya tujuan kebahasaannya adalah 

supaya bisa berkomunikasi dengan orang arab dan berasimilasi 

dengan orang arab. Kemudian materinya adalah materi budaya arab 

islam, kemudian metode untuk mengajarkan budaya atau materi – 

materi bahasa yang bermuatan budaya itu yang mungkin dipake, 

kalo saya menggunakan metode mubasyiroh untuk semua maharah 

baik itu qiraah kalam kitabah maupun istima, kemudian medianya 

menggunakan power point, buku, dan evaluasinya dengan 

menggunakan tes dn materinya diambil dari buku yang diajarkan. 

Yang 3 terakhir itu otomatis harus ngikut dengan tujuan utamanya 

, maka metode yang kita pakai adalah tariqah mubasyiroh. Kenapa 

kita pake mubasyiroh, sebenernya untuk mubtadi gak bisa karena 

untuk menjelaskan budaya asing kepada orang yang belajar bahasa 

asing itu susah untuk memahami, itu mubtadi. Tapi kalo 

mahasiswa yang sudah pinter2 bisa.  

Peneliti  Berarti dalam pembelajaran didalam kelas tidak hanya mengajarkan 

bahasa saja ya ustad ? artinya juga mengena kepada pembelajaran 

budaya nya ya ustad 

Informan Ya jelas kena,  

 

 Kemudian bagaimana cara pembelajaran nya ustad ? 



 
 

 

 Cara pembelajaranya di dalam kelas gitu ? 

 Iya ustad 

Informan  Kita pembukaan dengan salam dan muqaddimah, kemudian saya 

menjelaskan wihdah berapa yang akan dipelajari, kemudian tanya 

jawab tergantung maharahnya , kalo kalam saya minta mereka 

berbicara selama – lamanya, kalo istima akan saya perdengarkan 

video atau youtube, kalo qiraah kita baca teks, kalo kitabah kita 

pake komputer langsung, karena kalo tulis tangan dosen belum 

tentu bisa membaca. Kemudian setelah drill dan sebagainya saya 

tutup. Disitu saya menggunakan bahasa arab.  

Peneliti  Ada munaqasyah muatan budaya g ustad ? 

Informan  Ada, utamanya ketika menjelaskan istilah2 yang belum mereka 

kenal seperti qomaruddin, mukassarot, itu saya menjelaskan 

langsung saya buka google kemudian saya ketik istilah2 tersebut 

disamping saya harus mengecek di kamus. 

Peneliti Kemudian untuk pemahaman budaya sendiri ustad seperti umar bin 

khattab atau ziarah ila riyadh 

Informan Terkait itu saya akan pake dan langsung lihat melalui google, jadi 

kita bisa langsung lihat aslinya tinggalnya. Kemudian di riyadh 

bagaimana riyadh , aramco. Ketika melihat secara rinci mereka 

akan paham langsung. Kalo dibuku kn gambarnya kurang jelas, tapi 

kalo di google langsung kita lihat gambarnya, tingginya warnanya 

dan yang berhubungan denga itu. Jadi informasi yang akan 

diperoleh siswa lengkap dan jelas. 

Peneliti Kemudian untuk materi yang membutuhkan pemahaman seperti 

sejarah bagaimana ustad ? 

Informan Kalo yang berkaitan dengan sejarah biasanya saya mendiskusikan 

langsung dengan mereka. Artinya misal bahwa umar bin khatttab , 

bagiamana mereka mendengar seperti ini itu, karena mereka yang 

belajar di pondok yang pernah belajar sejarah punya pengetahuan 

yang lebih mendalam daripada yang ada di buku. 

Peneliti Kemudian untuk evaluasi , bagaimana tes qira’ah melalui materi 

bermuatan budaya itu sndiri ustad  

Informan Kalo untuk evaluasi kita menggunakan tes ya, kalo mereka 

menjawab benar berarti itu benar kalo salah ya salah. Jadi saya 

kasih definisinya lalu mereka menebak soal tadi. Kemudian umar 

bin khattab, rojulun sujaun yakunu khlaifah tsaniyyah yud’a 

Peneliti Kemudian di qiroaah bagaimana ustad 

Informan  Kalo untuk di qiroah soalnya sama tapi bentuknya berbeda.Untuk 

lebih jelasnya sampeyan bisa lihat ke teks soalnya. Jadi dalam soal 

ini budaya dan lughawinya ditampilkan. Dengan menmpilkan 



 
 

 

pernyataan itu kan namanya memberi informasi budaya. Dari segi 

pemahamannya berarti dia itu menampilkan lughawinya. Teks nya 

teks bermuatan budaya dan lughawinya diambil dari ketika 

memahami teks ini. Ukuran pemahaman teks iitu jika dia 

menjawab benar. Berarti dia paham tentang teks budaya tadi plus 

paham dengan teks yang ada di soal tadi. Budayanya dimuat dalam 

bentuk teks dan lughawiya dimana, dilihat dari kompetensinya 

terkait maharah qira’ah. Dari situ kita melihat bahwa muatan 

budaya ada pada soal berupa teks2 itu dan dari kompetensinya kita 

lihat dari sisi lughawinya.  

Peneliti  Jadi ustad, tujuan dari tes qira’ah maupun maarah yang lain adalah 

untuk mengukur kompetensi kebahasaan dan pemahaman 

kebudayaaan mahasiswa ustad 

Informan  Ya  

Peneliti  Bagaimana tujuan pembelajaran qira’ah melalui budaya arab islam 

ini ustad 

Informan  Antum bisa lihat sendiri di rpsnya 

Peneliti  Baik ustad 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 ملادة مهارة القراءة يف املستوى املتقدم دليل املالحظة
 راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمبركز اللغات جامعة موالان مالك إب

 
 : ________________________  اليوم

 ________________________:   التاريخ
 : ________________________  الوقت

 : ________________________ اسم املعلم

 توضيح البياانت البياانت
أهاف تعليم مهارة القراءة من خالل 

 الثقافة العربية اإلسالمية 
 

 توضيح البياانت البياانت
طريقة ووسائل تعليم مهارة القراءة من 

 خالل الثقافة العربية اإلسالمية 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 جدوال املالحظة
 الساعة األنشطة املكان  اليوم والتاريخ

فربايري  8
2017 

التعرف عن أحوال مركز  مركز اللغات 
 اللغات

الرابعة  –الثانية هنارا 
 مساء

فربايري  17
2017 

اللغات وبيئة جتول مركز  مركز اللغات
 تعليمية ولغوية

الرابعة  –الثانية هنارا 
 مساء

مارس  9
2017 

عملية تعليم مهارة إجراء  باملبىن 
 2األلف  القراءة يف الفصل

 )أتكيد األهداف والطريقة(

 الثالثة  –الثانية هنارا 

أبريل  14
2017 

عملية تعليم مهارة إجراء  املبىن ج
 2األلف  القراءة يف الفصل

 )أتكيد األهداف والطريقة(

 السابعة ليال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 مهارة القراءة وثيقة عن تعليم
 راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمبركز اللغات جامعة موالان مالك إب

 
 

 اتريخ أتسيس مركز اللغات  .1
 املنهج الدراسي التابع للربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية. .2
 خطة التدريس .3
 (4و 3الكتاب املدرسي ) العربية للناشئني  .4
 ورقة تقسيم مادة القراءة .5
 ورقة مادة احملفوظات .6
 أسئلة اختبار مهارة القراءة. .7

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 وثيقة الصور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1عملية تعليم مهارة القراءة يف الفصل األلف   املقابلة مع األستاذ نور قمري 

انصحني معاذاملقابلة مع األستاذ  عملية  2 عملية تعليم مهارة القراءة يف الفصل األلف 
1تعليم مهارة القراءة يف الفصل األلف   

  

 

اتئب مغفور املقابلة مع األستاذ  حكمي هدايةاملقابلة مع األستاذ    
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