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اني
ّ
 الباب الث

ظرّي 
ّ
 و الصورة العآمة عن قسم تعليم  اإلطار الن

 اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا

 

 اإلطار النظري  .أ

 ءةاتعريف مهارة القر  .1

 
ً
مهارة القراءة هي مهارة مهمة و الطالب الذي يْستْوِعُب مهارة القراءة جيدا يفهم دروسا

. القراءة هي 
ً
 11نشاط يشتمل على خطة التفكير و التقويم و التحليل و ِحّل املشكلة.كثيرا

 حقيقة القراءة .أ

و حقيقة القراءة هي القراءة هي النظر و فهم املحتوى املكتوب بالجهر أْي بالسر. 

 يكون فيه اإلرتباط العقلي  عمليةال
ً
ُمباشرة

َ
اإلتصالية بين القارئ و الكاتب بوسيلة القراءة، ف

 12بين اللغة اللسانية و اللغة الكتابة.

 13القراءة تتصنف إلى قسمين و هي:

 القراءة من جهة اإللقائية .1

القراءة الجهرية: القراءة التي تؤكد على أنشطة أعضاء الكالم: اللسان أ( 

 والشفة الحلق إِلِخراج الصوت.

                                                           
11 Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 95 
12 Fredina Fransiska, dkk, Efektivitas Metode Reading Guide Terhadap Keterampilan Membaca 
Bahasa Arab Siswa Kelas XI IPS MAN Demak, Journal of Arabic Learning and Teaching 4 
Universitas Negeri Semarang (10) (2015) 
13 Ibid, hlm. 95 
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ر الحروف و فهم معنى القراءة بدون ب( 
َ
القراءة الصامتة: القراءة بَنظ

 الصوت )بدون أنشطة أعضاء الكالم(.

 االقراءة من جهة شكله .2

 القراءة املكثفة. و معاملها هي: (  .أ

 فعلها املعلم مع الطالب في الفصل .1

مهارة القراءة و لزيادة تهدف لتطوير املهارات، و بالخصوص  .2

 املفردات و ِِلْسِتَعاب قواعد اللغة

ُمّو الطالب .3
ُ
 يرشد املعلم تلك أنشطة و يراقب ن

 القراءة املوسعة، و معاملها هي:(  .ب

 أنشطة القراءة تقع خارج الفصل .1

 تهدف لتطوير فهم محتوى القراءة .2

قبل أنشطة القراءة املوسعة، أعطى املعلم اإلرشادات و  .3

 ة و يناقشهايقّرر املاد

مهارة القراءة تشتمل على مْعنَيْين. األول، تغيير الدِلئل الكتابة إلى الصوت. و الثاني، 

فهم املعاني من جميع األحوال املكتوبة ِبالدِلئل الكتابة. معنى الثاني هو أهم الشيئ في مهارة 

 من ا
ً
ملعنى الثاني. و القراءة. و هذا ليس بمعنى أّن معنى األول غير مهمة، بل يكون مصدرا

 في تعليم اللغة.
ً
 14لذالك، كالهما يكونان هدفا

 15ة إلى الصوتكتوبمهارة قراءة الدِلئل امل .1

الفرق هو منظم كتابة و  أحرف العربية تختلف عن أحرف اللغات األخرى.

في بداية (kapital) العربية التي بدأْت من اليمين إلى اليسير، ِل يوجد الحرف الكابيتال

                                                           
14 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 
hlm. 168 
15 Syaiful Mustofa, Op., Cit., hlm 169 
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الجملة الجديدة و أسماء األشخاص و األماكن، و ِل ُيْوجد اإلختالف في حرف العربية عند 

 يقوم بنفسه أو عند يكون في أول الجملة أو في األخير.

دوا بأحرف ِلتن ) َعوَّ
َ
(. huruf latinذالك اإلختالف يسبب صعبة للطالب الذين ت

كتب بدون الحركة. مع أن الحركة و يزيد الصعبات بكتب العربية )كاملجالت و غيرها( ال
ُ
تي ت

 هي دليل مهم في تقرير معنى الكلمة و وظيفته في الجملة.

. إذْن في بتركياللذالك، مهارة قراءة الطالب تتعلق بمستوى اْسِتَعاب املفردات و 

 بُنُمّوِ  إلى مستوى املبتدئ، النص يحتاج
ً
ا )مناسبا الشكل أو الحركة و ينقص تْدرْيِجيًّ

  في استعاب املفردات العربية(.الطالب 

 16مهارة فهم معنى القراءة .2

ثالثة عناصر املهمة في تعليم مهارة القراءة هي الكلمة و الجملة و الفقرة. تلك 

العناصر الثالثة تثير املعنى في النص. مركب الكلمة ُيكّون الجملة، و مركب الجملة ُيكّون 

 يكون الكتاب.الفقرة، و مركب الفقرة ُيكّون الباب، ثم 

ليكون تعليم مهارة القراءة ُمْمِتًعا، القراءة أو النص ينبغي أن يكون مناسبا بَمْيل 

، منهج الدراسة هو مصدر األول في اختيار الكتب و 
ً
ُمّوهم و ُعْمرهم. طبعا

ُ
الطالب و ن

، في املوضوع و وسائله.
ً
 املواد، بل املواد يجب أن يكون ممتعا

لذالك، احتاج الطالب أن يملكوا تانك الكهارتين ليتموا مهاراتهم في القراءة 

العربية. إذا استعب الطالب مهارة قراءة الدِلئل املكتوبة إلى الصوت فقط، فال 

                                                           
16 Syaiful Mustofa, Loc., Cit. 
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يستطيعون أن يفهموا معنى القراءة. و بالعكس، كيف فهم القراءة للطالب إذا ما استعاب 

 لى الصوت.مهارة قراءة الدِلئل املكتولة إ

 أنواع القراءة .ب

هناك أنواع أنشطة القراءة التي ممكن استخدمها ملمارسة عناصر مهارة القراءة 

 17)مهارة قراءة الدِلئل إلى الصوت و مهارة فهم معنى القراءة( و هي:

 القراءة الجهرية .1

القراءة الجهرية تركز على مهارة القراءة بمراعة األصوات العربية )مخارج الحروف 

 ة الحروف(، وبقراءة صحيحة ليس فيها التكرير و بمراعة عالمة الترقيم.و صف

 القراءة الصامتة .2

القراءة الصامتة تهدف ِِلكتساب التعريف )العامة و الخاصة(. لذالك، القراءة 

 ألنواع القراءة األخرى، كالقراءة التحليلية و القراءة السريعة و 
ً
الصامتة تكْون وسيلة

 
ً
القراءة اإلستمتاعية و غيرها. و في القراءة الصامتة، بيئة الفصل تلزم أن تكون ترتيبا

 قراءتهم. حّتى يركز الطالب ب

 القراءة السريعة .3

القراءة السريعة تهدف ملمارسة الطالب حتى قراءتهم تكون أسرع من عادتهم. و 

.
ً
راعي السريعة فقط، بل تراعي التعريف و الفهم أيضا

ُ
 القراءة السريعة ِل ت

                                                           
17 Syaiful Mustofa, Op., Cit., hlm. 170 
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ا، بل يكفيهم  في القراءة السريعة، الطالب ِل يلزم لفهم محتوات القراءة تفصيليًّ

ت العامة من القراءة. في رأي اللغويون، القراءة السريعة ليس فقط فهم املحتويا

 يصحح وقت القراءة، بل تزيد فهم األخبار املوجودة. 

 القراءة اإلستمتاعية .4

القراءة اإلستمتاعية تهدف ملمارسة الطالب بالقراءة السريعة و يستمتعون 

ِل لتعليم التركيب الجديد   بقراءتهم. و القراءة اإلستمتاعية ِل تهدف لزيادة املفردات و

ا. و الهدف الخاص من القراءة اإلستمتاعية هي لتشديد  و ِل لفهم القراءة تفصيليًّ

 ميول الطالب في القراءة و محبتهم.

نوع النص املستخدمة في القراءة اإلستمتاعية هي النص الرخيص أو السهل و 

يرها(. و تركيب اللغة من املمتع من محتوياته و تركيب لغاته )كالقصة القصيرة و غ

 النص املستخدمة ينبغي أن يكون مناسًبا بمستوى فهم الطالب.

قام خارج الفصل أحياًنا، بإعطاء 
ُ
القراءة اإلستمتاعية و القراءة السريعة ت

ثم يقوموا بالخالصة أو املطالعة.
ً
وا كتابا

ُ
 الوظيفة إلى الطالب ليقرأ

 القراءة التحليلية .5

ف ملمارسة الطالب حتى يستطيعوا أن يبحثوا األخبار القراءة التحليلية تهد

ا  سْوا ِلكتساب محتوى القراءة و يتفكروا منطقيًّ بنفسهم. و بجانب ذالك، الطالب ُيمرَّ

 و يبحث العالقة بين الظواهر و يأخذ الخالصة من القراءة املوجودة.
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فعليهم بالتعود على تلك أنواع القراءة تستطيع أن تمارس مهارة قراءة الطالب. 

قراءة نص العربية، أما بالقراءة الجهرية أو بالقراءة الصامتة و غيرها. و مع ذالك، 

 ستستفيد منها الطالب كثيرا و تزيد علومهم و مفرداتهم.

 

 طريقة تدريس مهارة القراة .2

ا على لالطريقة هي التخطيط الشاملة عن تقديم املادة اللغوية با  ترتيب و نظاميًّ

 18أساس املدخل املقّرر.

التدريس هو عملية إعطاء املمارسة أْي التجربة لفرد أو جمع لتغيير  تلك الفرد أو 

م.  و أمااالجمع. التدريس ُمقام في املؤسسة الرسمية أي في 
ّ
َنظ

ُ
أهداف  ملؤسسة غير رسمية امل

 للحصول على التغّير في خطة سلوك و التدريس هي لتك
ً
بة

ّ
ن عملية التعليم و التدريس مرت

 من بيئة املدرسة املنظمة. و هذه البيئة مراقبة حتى تكون 
ٌ
الطالب. عملية التدريس هي ناحية

 بأهداف التربوية.
ً
فطريقة التدريس هي التخطيط عن تقديم  19عملية التدريس مرتبة، مناسبة

 ملادة نظاميا لتحقيق األهداف التربوية.ا

  اتدريس مهارة القراءة في الجامعة ليس تعليم الطالب ليقرأو 
ً
نصوص العربية فاصحا

القراءة و  محتويات و صحيح القواعد)النحو و الصرف( فقط، بل تعليم الطالب ليفهموا

 20يأخذون محتوى الفكرة منها ثم يطبقونها في حياتهم.

                                                           
18 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Op., Cit., hlm. 34 
19 Abdul Choir, Psikologi Kajian Teoritik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 84. 
20 Laily Fitriani, Pengembangan Bahan Ajar Maharah Qira’ah Berbasis Karakter di Perguruan 
Tinggi, (Malang: Jurnal UIN Malang, Vol. 20, No. 01 2018), hlm. 12 
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إذا كانت طريقة التدريس  21.هي أمر مهّم في نجاح عملية التدريسطريقة التدريس  

  22ممتعة، فيزيد الدفع و تشجيع الطالب في تعلم اللغة العربية.

 بمستوى إستطاعة الطالب، 
ً
إختيار طريقة تعليم مهارة القراءة تجب أن تكون مناسبة

نهائها. إذا كانْت طريقة التعليم غير مناسبة بمستوى تسّهل الطالب في اتباع عملية التعليم إلى ل

فيد كثيًرا للطالب.
ُ
 23إستطاعة الطالب، فال ت

 24هناك طريقات تعليم مهارة القراءة في تقديم املوآد املوجودة، و هي:

، و الطالب يهتمون بتلك املادة .أ
ً
 أقرأ املعلم املادة مباشرة

 أخرى و الطالب يتبعو  .ب
ً
 كرر املعلم القراءة مرة

ً
 ن في القراءة جماعة

 أمر  املعلم أحد الطالب بالقراءة .ج

كتب املعلم املفردات الصعبة في السبورة ثّم يبحث مرادفها و ُمَضاّدها ليعلم  .د

 الطالب معنى الكلمة بنفسهم قبل أن يشرح املعلم

لتعليم مهارة القراءة الذي يستخدم طريقة النحو و االترجمة ممكن استخدام 

 25التعليم التالي:ب يأسال

 بقراءة نص العربية .أ
َ
 بدأ املعلُم الدراسة

                                                           
21 Nurul Hanani, Model Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Salaf Kediri dan 
Kontribusinya Terhadap Kemampuan Membaca Teks Berbahasa Arab Bagi Santri, Jurnal Realita 
Vol., 13 No. 1, Januari 2015, hlm. 94 
22 M. Khalilullah, Strategi Pembelajaran Bahasa Aktif (Kemahiran Qira’ah dan Kitabah), Jurnal 
Sosial Budaya, Vol. 8 No. 01, Januari-Juni 2011, hlm. 153 
23 Sri Dahlia, Urgensi Metode Qiroah dalam Pembelajaran Bahasa Arab di PTAI, Jurnal Arabia Vol. 
5 No. 1 januari-Juni 2013, hlm. 16 
24 Mulyanto Sumardi, Pedoman Pengajaran BAHASA ARAB pada Perguruan Tinggi Agama Islam, 
(Jakarta: PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN AGAMA DEPARTEMEN AGAMA R.I, 
1976), hlm. 170 
25 Syaiful Mustofa, Op.,Cit., hlm. 176 



18 
 

 ثّم املعلم يترجم النص .ب

 شرح املعلُم الدرس )النص( .ج

 الطالب يكرر القراءة أي يقرأ النص )الذي قد شرحهه املعلم( .د

ب التعليم يأما لتعليم مهارة القراءة بطريقة السمعية الشفوية، ممكن استخدام أسال

 26التالي:

َور أو اإلشارة أو أقرأ  .أ املعلم بعض الكلمات و الجمل ثم يشرح ترجمتها )بالصُّ

 الحركة أو غيرها( ثم املعلم يستخدم الكلمات و الجمل في املحادثة العملية.

املعلم يأمر الطالب بفتح الكتاب ثم يقرأ الكلمات و الجمل مرة أخرى و يأمر  .ب

 الطالب أن يكرروا القراءة

، ثم املعلم ينقسم الطالب الطالب يكررون قراءة ا .ج
ً
لكلمات و الجمل جماعة

ا ليقرأ  إلى ثالثة ِفْرقة. كلُّ فرقة تكرر القراءة حتى يختار املعلم الطالب عشوائيًّ

 الكلمات و الجمل ثم يتبعها اآلخرون.

بعد أن يفهموا الطالُب الكلمات و الجمل، املعلم يْعرُض النص و يأمر الطالب  .د

 بالقراءة في وقت محّدد.

أمر املعلم الطالب أن يتوجهوا إلى األمام و ِل بأس ى الكتب لدى الطالب  .ه

 مفتوحة

َهذا يشجع الطالب  .و
َ
تِه القراءة. ف

ْ
ينبغي للمعلم أن ِل يعطي التسامح ملن لم َين

 بالقراءة السريعة

                                                           
26 Syaiful Mustofa, Loc.,Cit., hlm. 176 
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ا و كتب الطالب ما زال مفتوحة. ألن املعلم ِل  .ز سأل املعلم الطالب عشوائيًّ

  فهمهم في القراءة. يختبر حفظ الطالب بْل 

 بأجابته في النص  .ح
ً
 ينبغي للسؤال أن يكون متالحقا

  .ط
ً
 ينبغي إلجابة لسؤال أن تكون قصيرة

 إذا لم يستطْع طالٌب في إجابة السؤال، فاملعلم يأمر الطالب اآلخر ِلُيجْيبه .ي

 املعلم يشجع الطالب باإلجابة كما في النص وِل بتعبير جديد .ك

عُب عند الطال  .ل ب، فيكفي املعلم السؤال )السؤال و الجواب حول إذا ظهر التَّ

 دقائق( 20

الطالب يقرأون النص مرة أخرى، أو أن يأمر املعلم الطالب )الذي له قراءة  .م

 فصيحة( بقراءة جهرية ثم يتبعه اآلخرون

 لزميله )عن فهم النص أو القواعد( .ن
ً
 يشجع املعلُم الطالب ليسألوا سؤاِل

مهارة القراءة تنقسم إلى ثالثة أقسام، و هي املستوى األساليب املستخدمة في تعليم 

ْبتِدئ و املستوى املتوسط و املستوى املتقدم.
ُ
 27امل

ْبتِدئ .أ
ُ
 املستوى امل

 يستخدم األسلوب 
ً
و هي األسلوب ، denan empty outlineفي املستوى املبتدئ عادة

، أن يفرق/يميز الذي يهدف ملمارسة مهارة الطالب في تحويل محتوى القراءة إلى الجدول 
ً
. مثال

 بين اإلسم و الفعل.

 

                                                           
27 Ibid., hlm. 165 
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 به هي:يو أسال

 القراءة املناسب باملادة الدراسية إختيار النص .1

 إعداد الجدول لواجب الطالب .2

 توزيع النص إلى الطالب ثم يأمرهم بالقراءة .3

ْوا الجدول  .4
ُ َ
 يأمر املعلم الطالَب أن َيْمَل

 ممع زميله ميناقش الطالب واجبه .5

 نتاءج مناقشته أمام الفصلعرض الطالب  .6

 يصحح املعلم واجب الطالب .7

 املستوى املتوسط .ب

 يستخدم األسلوب 
ً
و هي األسلوب الذي ، index card matchفي هذا املستوى عادة

 الكلمة مع معناه )القلم
ً
ا. مثال (، أو السؤال مع : penaيهدف لتعليم الكلمات أو الجمل زوجيًّ

 جوابه.

 به هي:يو أسال

 اقات الزوجية )السؤال و الجواب(إعداد البط .1

 توزيع البطاقات و الطالب يفهم معانها .2

 الطالب يبحثون قرينة الِبطاقة .3

 الطالب يصنع الفرقة مع زميله .4

 كلُّ فرقة تْعرض نتاءجها أمام الفصل .5

قي املالحظة أو السؤال .6
ْ
ل
ُ
 الفرقة األخرى ت
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 صحح املعلم واجب الطالب .7

 املستوى املتقدم .ج

 يستخدم األسلوب 
ً
و هي األسلوب املستخدمة ، analysisفي املستوى املتقدم عادة

 ملمارسة الطالب في فهم محتوى القراءة باكتساب الفكرة األساسية أو غيرها.

 به هي:يو أسال

 توزيع النص/القراءة إلى الطالب .1

 الطالب يقرأون النص .2

 أن يكتب كل طالٍب الفكرة األساسية من النص .3

 لطالب الفرقة مع زميله ثم يناقش نتاءجهأن يصنع ا .4

 كل فرقة تعرص نتاءج مناقشتها أمام الفصل .5

 املعلم يعطي الفرصة للفرقة األخرى ِلتلقي املالحظة أو السؤال .6

 املعلم يصحح نتاءج الطالب .7

به  ،snow bollingفي هذا املستوى ممكن استخدام األسلوب 
ْ
و هذا األسلوب ُيش

.the power of twoاألسلوب 
ْ
 ، و اختالفهما في العملية فقط

،  snow bollingاألسلوب 
ً
هو األسلوب الذي له مراحل حسب عدد الطالب. و عادة

 هذا األسلوب مستخدٌم في الفصل الصغير )الطالب قليل(.

 به هي:يو أسال

 توزيع الّنص إلى الطالب .1

 الّنّص  ون الطالب يقرأ .2
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 الطالب يبحث الفكرة األساسية من النص .3

 الطالب يصنع الفرقة )طالبان اثنان( و يناقشان النص .4

 جمع املعلم فرقتين )تكون أربعة طالب( ثم يناقشون نتاءجتهم .5

جمع املعلم فرقتين )تكون ثمانية طالب( ثم يناقش نتاءجتهم، و كذالك يكون  .6

 حتى الفرقة األكبر

 بعض الطالب يعرض نتاءجتهم أمام الفصل .7

 الطالباملعلم يصحح نتاءج  .8

و هي األسلوب ، broken square/teksفي املستوى املتقدم ممكن استخدام األسلوب 

عة. هذا اِلسلوب مستخدم في نص القصة أو الحكاية.
َّ
ط

َ
ق
ُ
م القراءة امل  الذي يصّمِ

 ب هذا األسلوب هي:يو أسال

 إعداد نص القصة املقطعة إلي أْجزاء .1

 توزيع الطالب إلى الفرقة .2

 ص إلى كل فرقةتوزيع مقطوعات الن .3

 كل طالب يقرأ النص في فرقته .4

 يلزم للطالب أن يفهم النص .5

 أمر املعلم الطالب ألْن يواصلوا مقطوعات النص .6

 كل فرقة تعرض نتاءجهم أمام الفصل .7

 املعلم يعطي الفرصة للفرقة األخرى ألْن تلقَي املالحظة أو السؤال  .8

 يشرح املعلم النص الصحيحة و يصحح نتاءج الطالب .9
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تلك الطريقات املذكروة ممكن أن تستخدمها املعلم في عملية تعليم مهارة القراءة. بل 

ألن إختيار تهم. ايجب للمعلم أن يختار الطريقة املناسبة بميول الطالب أو مستوى مهار 

 الطريقة املناسبة أحد الصادر من نجاح عملية التعليم.

 

 تقويم مهارة القراءة .3

اللغوية ِبصفة سلبية و مستقبلة. بالقراءة، جّرب أحد فهم األخبار هي مهارة القراءة 

املوجودة في النص. مهارة القراءة تحتاج إلى التقويم باختبارات التي تهدف ملعرفة مستوى مهارة 

ُعِكس في مستوى فهم النص املوجودة 
ْ
ن
ُ
القراءة في فهم النص. تلك مستوى مهارة القراءة أ

 في )البارز و املستتر(. و ك
ً
 و َمْبدأ

ً
ها نوع من وجود مهارة القراءة التي تمكن أن تكون أساسا

ّ
ل

 28تصميم إختبار مهارة القراة.

( مستوى مهارة القراءة إلى قسمين Burn, Roe dan Rossينقسم ُبْورن و ُروا و َراس )

قِ 
َّ

ال
َ
 29ّي. و بيانها هي:و هما فهٌم مطبوِعيٌّ و فهم أعاله الذي يتكون على فهم تفسيِرّي و َمِصيري و خ

 إختبار فهٍم مطبوعّيٍ هو إختبار الذي يركز على فهم األخبار البارزة في النص .أ

إختبار فهٍم تفسيرٍي هو الفهم علي األخبار املستترة في النص و ذالك الفهم ُيْوَجد من  .ب

 تفسير املعنى أو األخبار في الداِلئل النص

طاعة في ابتكار الفكرة األساسية. ب( األمور املهمة من هذا اإلختبار هي: أ( اإلست .ج

ة و املعلْول. ج( اإلستطاعة في صنع الخالصة. د( اإلستطاعة 
َّ
اإلستطاعة في ابتكار الِعل

 في ابتكار البيئة. ه( اإلستطاعة في التفسير.

                                                           
28 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, op. cit. hlm. 155 
29 Ibid., hlm. 155 
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إختبار فهم مصيري هو الفهم املؤسس بتقويم مواد النص و مقارنة األفكار املوجودة  .د

 في النص 

كشاف مهارة قراءة الطالب عن املواد، و  إختبار فهم .ه
ْ
خالقي هو اإلختبار التي تهدف ِِلن

 هي:

 نبوءة النتيجة، التي تحتاج إلى قدرة الطالب في فهم األخبار و تفسيرها. (1

الرؤية. إختبار فهم خالقي يحتاج إلى انكشاف قدرة الطالب في قراءة  (2

 الصورة من خالل نظرهم.

قية ترتبط األمور التي قرأها الطالب َحلُّ املشكلة. القراءة الخال (3

 بمسائلهم، و يحل الطالب املسائل كما في النص الذي قرأها.

تطوير عرض القصة، الذي يحتاج إلى قدرة الطالب في تطوير القصة التي  (4

 قرأها حتى تكون القصة ُمْمِتَعة.

إختبار القراءة اإلختبارات املستخدمة ملعرفة مستوى مهارة قراءة الطالب منتوعة. 

 كاملة أو اإلجابة القصيرة. و 
ٌ
اِتّي، و هي باألسئلة التي إجابتها إجابة

َّ
ام باإلختبار الذ

َ
ممكن أن ُيق

َتكمْيل الجملة و صلة الكلمة و التركيب. 
َ
جّردي، ك

ُ
اآلخر، ممكن إختبار القراءة بااإلختبار امل

ْو )
ُ
ُدْون

ْ
ن ِجْيَون ( Djiwandono dalam Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’tul Ni’mahبيَّ

  30عن أنواع اإلختبارات املستخدمة في تقويم مهارة القراءة، و هي:

 غير كاملة، و الطالب يقوم بتكميلها .أ
ًّ
َب نصا

ّ
ُم الطال

ّ
 تكميل النص. أعطى املعل

 إجابة األسئلة. قرأ الطالُب النص قبل أن يجيبوا األسئلة املوجودة في النص .ب

                                                           
30 Ibid., hlm. 157 
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 النص. النصوص متنوعة )شكل و طول و محتوى(.تلخيص محتوى  .ج

إختيار نوع اإلختبار املناسبة باملواد و مستوى مهارة قراءة الطالب في تقويم مهارة 

القراءة يساعد املعلم في تصميم عملية التعليم الجيدة في املستقبل. فعلى املعلم أن يختار 

.  أحسن نوٍع في تقويم مهارة القراءة و ِل يستخدم نوع اإل  َرّوٍ
َ
 ختبار بدون ت

 

 تعريف حفظ القرآن .4

( ممكن تلفيظه بدون 2( دخَل إلى العقل )عن الدرس(، 1الحفظ له معنيان و هما: 

القراءة )بدون النظر إلى الكتاب(. و أّما معنى الحفظ اآلخر هو إكتساب إدخال الشيئ إلى العقل 

 31للذكر.

( بمعنى القرا-يقرأ-القرآن في اللغة )قرأ
ً
ءة. و أما في اإلصطالحي، القرآن هو كالم قرآنا

هللا املنزل على نبيه محمد صلى هللا عليه و سلم بوسيلة جبريل املعجز املتعبد بتالوته املنقول 

 32باملتواتر املكتوب في املصاحف من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس.

ا( ا)كالميًّ م لفظيًّ قدَّ
ُ
، أما قرأها الطالُب نفسه في حفظ الدرس، توجه الطالب باملواد امل

 في حفظ القرآن.
ً
 33أو سّمَعه املعلم. و كذالك يساِوي أيضا

و هناك الفرق بين حفظ الدرس و حفظ القرآن. أّما حفظ الدرس، كل أحد له 

الطريقة و التشجيع و النية املتنوعة. و أما حفظ القرآن، بدأ بتحسين النية هلل تعالى لنيل 

                                                           
31 Nurfuadi, Profesionalisme Guru, (Purwokerto: STAIN Press, 2012), hlm.191 
32 Najib Kusnanto, Modul Hikmah Membina Kreatif dan Prestasi Qur’an Hadits, (Surabaya: Akik 
Pustaka, 2008), hlm. 4 
33 Heri Saptadi Ismanto, Faktor-Faktor Pendukung Kemampuan Menghafal Al-Qur’an dan 
Implikasinya dalam Bimbingan Konseling (studi kasus pada beberapa santri Pondok Pesantren 
Raudlotul Qur’an Semarang), [jurnal], hlm. 6 
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ثواَب ملن قرأ و حفظ القرآن للدنيا أو الرياء أو السمعة، بل تكتب له  جّنته األعلى و رضاه. ِل

 34اإلثم عند هللا تعالى.

 

 طريقة حفظ القرآن .5

و أما أسلوب الحفظ الذي  35الطريقة هي األسلوب النظامي للحصول على األهداف.

 
َ
َوى و أْسهُل استخدمه كثرة الطالب هو بتكرير القراءة. فالتكرير القراءة يجعل الحفظ

ْ
ق
َ
أ

 36للذكر.

و طريقة التي استخدمها الطالب في حفظ القرآن هي قراءة القرآن بالنظر أمام املعلم 

)املستمع( قبل أن يبدأ الحفظ. و قبل أن يأِت الطالب بحفٍظ جديٍد، حفظ الطالب األيات 

َم باألساليب التالي:
ّ
عها املعل  التي سُيسّمِ

، قرأ الطالب اآلية  .أ
ً
 القرآنية  بالنظر ثالث مرات األقّل.أوِل

 اآلياة  .ب
ْ
بعد القراءة بالنظر، قرأ الطالب اآلياة بالغيب ثالث مرات األقّل. إذا لْم يحفظ

.
ً
 متقنا

ً
 بعد تلك القراءة، فعليه أن يكرر القراءة بالغيب حتى يحفظها حفظا

خرى بعد حفظ تلك اآلية الواحدة بحفٍظ جيٍد، إستمّر الطالُب بحفظ اآلية األ  .ج

)الثانية(. و تلك الحفظ، تكون كالحفظ اآلية األولى. بدأ القراءة بالنظر ثالث مرات أو 

.
ً
 متقنا

ً
 األكثر ثم القراءة بالغيب حتى يحفظها حفظا

                                                           
34 Ibid., hlm. 6 
35 M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 461 
36 Setiyo Purwanto, Hubungan Daya Ingat Jangka Pendek dan Kecerdasan dengan Kecepatan 
Menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Jurnal Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.19, No.1, Mei 2007, hlm. 73 
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 يزيد الحفظ إلى اآلية املقررة حتى تنتهي الوقت  .د

إذا حفظ الطالب األيات التي سيسمعها املعلَم بحفظ متقن،يسمع الطالب الحفظ  .ه

 ى املعلم لتصحيح الحفظ و يعطي املعلم اإلرشادات املحتاجةإل

عند تسميع الحفظ في اليوم الثاني، سمع الطالب األيات الجديدة و ِل ينس ى باملراجعة  .و

األيات التي حفظها في اليوم األول. كذالك في اليوم الثالث و اليوم بعده. كثرة املراجعة، 

 37تزيد قوة الحفظ.

حِسن
ُ
القاسم يعطي النموذج التطبيقية في طريقة حفظ القرآن  الدكتور عبد امل

 باألساليب التالي:

 مرات 20اآلية األولى  قراءة .أ

 مرات 20اآلية الثانية قراءة  .ب

 مرات 20اآلية الثالثة  قراءة .ج

 مرات 20اآلية الرابعة قراءة  .د

 تلك األيات األربعة بتركيبها قراءة .ه

 مرات 20اآلية الخامسة قراءة  .و

 مرات 20اآلية السادسة  قراءة .ز

 مرات 20اآلية السابعة قراءة  .ح

 مرات 20اآلية الثامنة  قراءة .ط

 مرات 20من اآلية الخامسة إلى اآلية الثامنة بتركيبها القراءة  .ي

                                                           
37 Muhaimin Zen, Tata Cara/Problematika Menghafal Al-Qur’an dan Petunjuk-Petunjuknya, 
(Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985) hlm. 249-250 
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مرات لتأكيد الحفظ. كذلك يكون الحفظ  20من اآلية األولى إلى اآلية الثامنة  القراءة .ك

.
ً
 38حتى حفظ القرآن كامال

الطريقتان املذكورة، هناك طريقات كثيرة متنوعة في حفظ القرآن، كما دون تانك 

ذكر ُمخِلَصة َزَواِوي الطريقات املؤثرة في حفظ القرآن. الطالب الذي يريد أن يحفظ القرآن 

ن بين الطريقتين أو األكثر حتي يساعد و  يستطيع أن يختاَر الطريقة املناسبة بنفسه أو ُيكّوِ

 39لكريم. و هاهي ذا الطريقات في حفظ القرآن:يسهله في حفالقرآن ا

 الحفظ املنفرد .أ

 ها هي األساليب في حفظ القرآن بطريقة حفظ القرآن املنفرد:

اختاُر املصحف املناسب. و على الطالب أْن يجتنب استعمال املصحف الصغير  .1

ر موقع األيات.
ْ
 و ِل ُيبّدل مصاحفهم في أثناء عملية الحفظ ليسهل الحفظ و ذك

الطالب باْستعداد الحفظ الذي يتكون من استعداد النفس )تحسين النّية و  قام .2

 و يختار املكان 
ً
التشجيع أّن ثواب حفظ القرآن كبيرة(، و أن يتوضأ الطالب كامال

فْي املسجد و يتوجه إلى القبلة.
َ
ْيء ك  الََهِ

مئّن قلو  .3
ْ
ْدِفئة بقراءة بعض أيات القرآن الكريم حتى تط بهم و يزيد قام الطالب بالتَّ

 كيال يْتعب الطالب 
ً
إستعدادهم في عملية الحفظ. بْل، ِل تكْن هذه التدفئة طويلة

 و ِل ينتهي الوقت.

ر األيات في قلوبهم .4
َ
ك
ْ
ذ
ُ
 بدأ الطالب عملية الحفظ بمالحظة اآليات حتى ت

                                                           
38 Abdul Muhsin Al-Qasim, Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, Terj. Abu Ziyad, (Maktab Dakwah 
dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), hlm. 1 
39 Mukhlisoh Zawawie, P-M3 Al-Qur’an Pedoman Membaca, Mendengar, dan Menghafal Al-
Qur’an, (Solo: Tinta Medina, 2011), hlm. 106 
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قرأ الطالب اآليات بالنظر خمس أو سبع مرات أو األكثر، بل كان أحد يكّرر القراءة  .5

 رات.خمسين م

بدأ الطالب بحفظ اآليات التي قرأها )القراءة بالغيب( و يكرر القراءة حتى يحفظها  .6

 
ً
 متقنا

ً
 حفظا

ط، و هو أن يرتبط الطالب اآليات التي حفظوها .7 َربُّ
َّ
 األسلوب األخير هو الت

 الحفظ الزوِجيّ  .ب

 بعد أْن يّتفقا عْن اآليات التي 
ً
اِنَها، و الحفظ الزوجي أقامه الطالبان معا

َ
َسَيْحفظ

 به هي:يأسال

،الطالب يختار الزميل املناسب و هما يتفقان عن السورة التي سيحفظانها و  .1
ً
أوِل

 الوقت للحفظ

2.  
ً
الطالبان يفتحان القرآن)اآلية املتفقة( ثّم أحدهما يقرأ اآلية و اآلخر يستمع جيدا

ه( و كذالك بالع
ُ
كس بعد ذالك. ثم و يحاول أْن يحفظ تلك اآلية )التي قرأها زميل

يقرأ الطالب )املستمع( اآلية بالغيب و كذالك الطالب اآلخر )القارأ(. و هذه 

 .
ً
ُر حتى يحفظ الطالبان اآلية جيدا رَّ

َ
ك
ُ
 العملية ت

 التربط، و هو إرتباط اآليات التي حفظها الطالبان .3

 40تبادل السؤال عن الحفظ بين الطالبين. .4

 

 

                                                           
40 Ibid., hlm. 108 
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ِمّي )الحفظ بمساعدة القرآن  .ج
ْ
ق  (Al-Qur’an Digitalالرَّ

ِمّي يستطيع أن يساعدنا في حفظ القرآن بالتصميم الخاّصة له. في 
ْ
ق القرآن الرَّ

البداية، نختار السورة التي نريد أن نحفظها ثم نسمع قراءة تلك السورة من القرآن الرقمّي و 

. و األ 
ً
 حتى نحفظ تلك السورة جيدا

ً
 كثيرة

ً
رارا

ْ
راجع حفظ تلك السورة نبتع القراءة ِتك

ُ
خير، ن

 41بدون مساعدة القرآن الرقمّي.

ل .د َسّجِ
ُ
 الحفظ بامل

ِعل 
ْ
ش

ُ
هذه الطريقة َبدأْت بتسجيل َصْوتَنا عْن اآليات التي نريد أن نحفظها. ثّم ن

املسّجل و نحاول أن نشارك في قراءة اآليات حتي نحفظها. و األخير، نراجع الحفظ بدون 

 42مساعدة املسجل.

 لحفظ بالكتابةطريقة ا .ه

اُم في املعهد التحفيظ الذي له طالب صغيرون )األطفال( بل هم 
َ
ق
ُ
هذه الطريقة ت

 ب من هذه الطريقة هي:يمقتدرون في القراءة و الكتابة الصحيحة. األسال

م بعض اآليات في السبورة ثم يأمر الطالب بكتابة تلك اآليات .1
ّ
عل
ُ
 كتب امل

 أصلح املعلُم كتابة الطالب واحد فواحد   .2

القراءة بعد املعلم  ون قرأ املعلم اآليات املكتوبة في السبورة بالترتيل و الطالب يتبع .3

 
ً
 جماعة

 َمَسَح املعلم كتابة اآليات في السبورة و يأمر الطالَب بمحاولة .4

اَساِتهم.  .5 رَّ
ُ
 حفظ تلك اآليات بالنظر إلي الكتابة في ك

                                                           
41 Ibid., hlm. 109 
42 Ibid., hlm. 109 
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ِلقْوا كراساتهم ثم يحفظون اآليات بالغيب )بدون النظر(أمر املعلم الط .6
ْ
 الَب أن ُيغ

رى في كراساتهم بدون النظر إلى  .7
ْ
خ

ُ
 أ
ً
ألسلوب األخير، الطالب يكتبون اآليات مرة

ُش املعلُم كتابة الطالب. ِ
ّ
ت
َ
ولى، ثم ُيف

ُ
 43كتابتهم األ

ْن يحفظها، و معرفة أمٌر مهمٌّ يساعد الطالَب في حفظ القرآن هو فهم اآلية التي يريد أ

 
ْ
. بعد ذالك، اقرأ

ً
 كتاب التفسير لذالك العمل، لنْيِل فهم اآلية كامال

ْ
اِلرتباظ بين األيات. خذ

ْسهُل في الحفظ.
َ
 و تكرارا، فإْن شاء هللُا سكون أ

ً
زا

ّ
 اآلية ُمرك

 و 
ً
 كثيرا

ً
و ِل يجوز للحافظ أْن يْعتمَد بفهمه فقط، بل يجب عليه أْن يكرر تكرارا

، ألّنهما أهمُّ األمر في حفظ القرآن. اللسان الذي يقوم بالتكرار حتى يقرأ اآلية استم
ً
رارا

 سيكون أسهل في مراجعة الحفظ رغم أنه ِل يركز على معنى اآلية.
ً
  44املحفوظة فاصحا

هناك الطريقات األخرى سوى الطريقات املذكورة في حفظ القرآن. و للطالب أن  

املناسبة بقدراتهم. و مع ذالك، ممكن الطالب أن يحفظوا القرآن بالطريقة يختاروا الطريقة 

التي و جدها بنفسهم و ِل يجب عليهم أن يتبعوا الطريقات و األسالب التي ذكرها العلمآء أو 

 املعلم.

 

 

 

                                                           
43 Ibid., hlm. 110 
44 Syaikh Abdur Rahman bin Abdul Kholik, Kaidah Emas Menghafal Al-Qur’an, (Bandung: Asy 
Syaamil Press & Grafika, 2000), hlm. 20 
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 45قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتاعن  الصورة العامة .ب

 اللغة العربيةتاريخ والدة قسم تعليم  .1

 ِل يزال  ،2011أسس قسم تعليم اللغة العربية 
ً
بمقارنته مع األقسام األخرى في بكرا

وجود الواقع في عالم بسبب القسم  او خلفية بداية وِلدة هذجامعة محمدية يوكياكرتا. 

 مع أّن  ،درس اللغة العربية منهاو  و هي نقصان عدد املعلم املناسب باملادة الدراسية،التربوية 

 اللغة العربية  مادة
ً
 واجبة

ً
رس اِلبتدائية واملستوى املتقدم في بعض افي بعض املدقد كان مادة

من  جامعةتوجد ال موضرورية وجود مدرس ي اللغة العربية بسبب منطقة يوكياكارتا ل .املناطق

قوم بتخريج املعلمين في ت وية قسم تعليم اللغة العرب لها يتوزار شؤون التعليم الحكومية ال

قسم تعليم اللغة العربية  لهامجال تعليم اللغة العربية. هناك جامعة واحدة في يوكياكارتا التي 

اإلسالمية سونان كاليجاكا وهي الجامعة  ،جامعة تحت ظل قسم وزارة الدينيةال بل تلك

 .يوكياكرتا الحكومية

تنفيذ قسم تعليم اللغة أّن قررت جامعة محمدية يوكياكارتا ب ذالك،على أساس 

 معلمين.للحتياجات اِل  كفاءةببرامج الحكومة في له صلة قوية العربية 

 

 

 

 

                                                           
45 PBA UMY, Profil PBA UMY, diakses dari http://pba.umy.ac.id/tentang-pba/sejarah-singkat-pba-
umy/, pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 17.13 

http://pba.umy.ac.id/tentang-pba/sejarah-singkat-pba-umy/
http://pba.umy.ac.id/tentang-pba/sejarah-singkat-pba-umy/
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 املوقع الجغرافي .2

 أما املوقع الجغرافي من جامعة محمدية يوكياكرتا فيما يلي:

 1جدول 

 46بجامعة محمدية يوكياكرتا  املوقع الجغرافي بقسم تعليم اللغة العربية

بقرية تامانتيرتو منطقة  (Ngebel)جيبيلشارع َضيعة ن

 بانتول 

 من الجهة الغربية 

 من الجهة الشرقية  يوكياكرتا الطارق الدائرتي

 من الجهة الجانوبية لطالبات بجامعة محمدية يوكياكرتاامسكن 

 الشماليةمن الجهة  جامعة محمدية يوكياكرتاب بمسكن الطال 

مكتب قسم تعليم اللغة  E6 (K.H. Ibrahim) ي الحاج إبراهيمهالطبقة األولى مبنى كيا

 العربية 

 

 العنوان .أ

الطبقة  K.H. Ibrahimر بقسم تعليم اللغة العربية بمبنى ضغرفة املحا

، بانتول، ناحجايا، كاسيياألولى، بجامعة محمدية يوكياكرتا. )الشارع براو 

 .55183يوكياكرتا 

 اإلتصال .ب

                                                           
46 Hasil observasi melalui pengamatan tentang letak geografis Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta pada tanggal 27 februari 2019 pukul 16.05 
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 Ext. 449 .387656 274 62:  الهاتف

Faks :  62 274 387656 

Surel :  pba@umy.ac.id 

 الرؤية و املهمة .3

 الرؤية .أ

 شريعةملؤسسات تعليم اللغة العربية الرائدة و متنافسة على الركًزا ميكون 

 .ةاإلسالمي

 

 املهمة .ب

 الخريجين املحترفين و املؤهلين في تحصيلف الرئيس ي لاهدباأل التعليم  تنفيذ .1

 .يالتدريس  و يتكنولوجي التعليمالمجال تعليم اللغة العربية على أساس 

 .الخريجين املتنافسين في عالم العمل لتحصيلالتعليم  تنفيذ .2

 علمي اللغة العربية ذو شخصية إسالمية.امل لتحصيلالتعليم  تنفيذ .3

تطوير العلوم والتكنولوجي من خالل البحث في مجال تعلم اللغة العربية  .4

 ونشرها.

 سة في مجال اخدمة املجتمعال فيذتن .5
ً
 للغة العربية متكاملة

ً
 . و موالة

 هدافاأل  .ج

في مجال تعليم اللغة العربية على  املؤهلين و املتخرجين املتنافسين حصيلت .1

 تكنولوجي و املعلومات.الأساس 

mailto:pba@umy.ac.id
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 ين في عالم العمل.تسابقإنشاء الخريجين امل .2

 تخريج مدريس ي اللغة العربية ذو شخصية إسالمية. .3

 املاهرين في مجال البحث تخرجيناملتخريج  .4

 الخرجين املفيدين للمجتمع في مجال تعليم اللغة العربية إنشاء .5

 املرفق .4

 املكتبة .أ

 صحيفاتال و في شكل الكتب تنوعةمكتبة جامعة محمدية يوكياكرتا تقدم املراجع امل

  تكاملها و ،كل مجال الدراس يلوالبحوث 
ُ
، ذالك و بجانب .املتعددة لوسائ القراءة و الغرفة

مكن التي م الكتب اإلنجليزية تقدمالتي  American cornerجامعة محمدية يوكياكرتا لديها 

 American cornerسوى ذالك، مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية. م رقيةها لتو الطالب أن يستخدم

يشارك لبرامج املمتعة التي يمكن أن بااملنحة الدراسية في أمريكا وكذالك عن تقدم املعلومات 

 فيها الطالب.

 غرفة التدريس .ب

تقام جميع املحاضرات في غرفة مريحة ومجهزة فيها مكيف الهواء. ولدعم أنشطة 

الغرفة  نظيمالشاشة و مكبر الصوت. و ت ففي كل غرفة معرَض  ،التعليم والتعلم في الفصل

 الدرس.املحاضرة واملناقشة الفارقية وإلقاء كأنشطة التعليم والتعلم  في نجاحةقادرة 
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 اإلنترنيت باملجان .ج

( wifiيستطيع أْن يحصل على اإلنترنيت )جامعة محمدية يوكياكرتا كل طالب في 

هذا يسهل الطالب للحصول على املعلومات التي فالجامعة.  حول مكان  كلاملجهزة في 

 يحتاجونها في دراستهم.
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 الهيكل التنظيمي .5

 2جدول 

 تعليم اللغة العربيةهيكل تنظيم قسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 .S.S., M.Humعارف حميني، 

 سكريتير قسم تعليم اللغة العربية

 Lc, M.Pd   راجي الفضيلة
 مسؤول اإلدارة

 أغوس هندارتو
PIC 

 ,.S.S ومينيهعارف  : task force و االعتماد

M.Hum 

  M.Ed إرما فبرياني : الدراسيةاملناهج 

محمد  ,Lc, M.A محمد إقبال :البحوث والخدمات

 .Lc, M.A مهاجر

 ,S.S ِلنوكي إنتان فارادتيا :املوقع اإللكتروني

M.Hum 

 Lc, M.A  محمد إقبال: املجلة العلمية والنشر

 ,S.S ِلنوكي إنتان فارادتيا :برنامج اإلبداع للطالب

M.Hum 

 
 

 

 املحاضر

 الطالب

 

TEMPORARY 
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 قسم تعليم اللغة العربية و شخصيتهم ن فيحاضرو امل .6

 3جدول 

 محاضرو قسم تعليم اللغة العربية و شخصيتهم

القسم و  الجامعة والدولة

 التخصص

مستوى 

التعليم 

 والدرجة

الدرجة 

 األكادمكية
 الرقم اإلسم

 اجامعة غاجه ماد

 

ا كجايكالجامعة سونان 

اإلسالمية الحكومية 

 يوكياكرتا

اللغة العربية و 

 األدب

تعليم اللغة 

 العربية

S1 

 

S2 

S.S., 

M.Pd.I 
نانانج 

جوكو 

 بوروانتو

1 

، جامعة األزهر القاهرة

 مصر

ا كجايجامعة سونان كال

اإلسالمية الحكومية 

 يوكياكرتا

الدراسة 

 اإلسالمية و 

 اللغة العربية

تعليم اللغة 

 العربية

S1 

 

 

S2 

Lc., 

M.Pd.I 
راجي 

 الفضيلة

2 

ا كجايجامعة سونان كال

اإلسالمية الحكومية 

 يوكياكرتا

ا كجايجامعة سونان كال

اإلسالمية الحكومية 

جامعة  يوكياكرتا

 الحكومية يوكياكرتا

تعليم اللغة 

 العربية

 

تعليم اللغة 

 العربية

 

البحث والتقييم 

التربوي لتركيز 

 القياس

S1 

 

 

S2 

 

 

S3 

S.Pd.I., 

M.Pd.I 
أنا تقوى 

 واتي

3 
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ا كجايجامعة سونان كال

اإلسالمية الحكومية 

 يوكياكرتا

 داجامعة غاجه ما

تعليم اللغة 

 العربية

 

 علم اللغة
 

S1 

 

 

S2 

S.S., 

M.Hum. 
عارف 

 مينيح

4 

Islamic Call College, 

Tripoli, Libya 

 

 اجامعة غاجه ماد
 

الدراسةاإلسالمية 

 اللغة العربية و

دراسة الشرق 

األوسط و 

لينجويستيك 

 العربية

S1 

 

S2 

Lc., M.A.  محمد

 إقبال

5 

جامعة ساناتا درما 

 يوكياكرتا

جامعة ساناتا درما 

 يوكياكرتا

دراسة اللغة 

 اإلنجليزي 

دراسة اللغة 

 اإلنجليزية

 

S1 

 

S2 

S.S., 

M.Hum. 
ِلنوكي 

إنتان 

 اديتفارا

6 

، جامعة األزهر القاهرة

 مصر

 جامعة غاجه مادا

أصول الدين و 

 الفلسفة

دراسة الشرق 

األوسط / األدب 

 العربي

S1 

 

S2 

Lc., M.A.  محمد

 مهاجر

7 

جامعة أحمد دهالن 

 يوكياكرتا

ا كجايجامعة سونان كال

اإلسالمية الحكومية 

 يوكياكرتا

محمدية جامعة 

 وراكرتاس

 اللغة العربية

 

اللغة تعليم 

 العربية

 

إدارة التربية 

 اإلسالمية

Diploma 

S1 

 

S2 

S.Pd.I., 

M.Ag. 
يايات 

 هدايات

8 
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جامعة الحكومية 

 سيمارنج

 جامعة خرطوم سودان

تعليم اللغة 

 العربية

تعليم اللغة 

 العربية

 

S1 

 

S2 

S.Pd., 

M.Ed. 
إرما 

 فبرياني

9 

ا كجايجامعة سونان كال

اإلسالمية الحكومية 

 يوكياكرتا

جامعة الحكومية 

اإلسالمية مالك إبراهم 

 مالنج

ا كجايجامعة سونان كال

اإلسالمية الحكومية 

 يوكياكرتا

تعليم اللغة 

 العربية

 

تعليم اللغة 

 العربية

 

تعليم اللغة 

 العربية

S1 

 

 

S2 

 

 

 

S3 
 

M.Pd. ي ر فط

 زكية

10 

، جامعة األزهر القاهرة

 مصر

 اجامعة غاجه ماد

USIM  ،ماليزييا 

دراسة اللغة 

 العربية

 األدب العربية

Arabic Studies 

S1 

 

S2 

S3 
 

Lc., M.A.  تلقيس

 نور دينتو

11 

ا كجايجامعة سونان كال

اإلسالمية الحكومية 

 يوكياكرتا

National University of 

Malaysia 

International Islamic 

University of Malaysia 

اللغة العربية و 

 األدب

 

اللغة العربية و 

 األدب

 األدب العربية

S1 

 

 

S2 

 

S3 

S.S., 

M.I.S., 

Ph.D. 

محمد 

نعيم 

 مجيد

12 
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 برنامج/األنشطة اإلضافية .7

 الرحلة العلمية الدولية .أ

ة غلطالب الدارسين في قسم تعليم اللل ةواجب تكزن  هذه الرحلة العلمية الدولية 

وتنفيذ هذا  .لتخرج و كتابة البحثاربية بجامعة محمدية يوكياكرتا و هي من أحد الشروط عال

للتعاون بين قسم  تهدفوهذ النشاط  .الخامس في املستوى النشاط للطالب الذين درسوا 

 .اغافور ينالجامعات في ماليزيا وس بعضمع  يوكياكرتا ربية بجامعة محمديةعة الغتعليم الل

 (KIAI) ةاإلسالمي يةالدينالكلية املكثفة  .ب

هذا النشاط موجه لجميع الطالب الجدد من أجل توفير فهم أساس ي للعبادة العملية  

 ون و الطالب كاملشاركين فيها يحصل .التيمم والصالة والوضوء  والتي  تتكون من اِلستحمام 

وإعطاء املصحف لقراءته إعطاء املواد األساسية حول العبادة وفقا لإلرشادات كعلى املرافق 

 األشياء األخرى.  فيها و، وممارسته

التي هي مسكن للطالب الدارسين  Uniresليال املتتالية في  4إجراء هذا النشاط ملدة  

فعلى ذالك  ،في العبادةالكثيرة وجد اِلختالفات ت ر،في جامعة محمدية يوكياكرتا. في هذ العص

يرجى من ذالك أن  سوف يحصل الطالب على تدقيق املواد املتعلقة بالعبادة املسهولة. و

للمجتمع حول هذه  االطالب املتخرجين من جامعة محمدية يوكياكرتا يستطيعون أن يبينو 

 لم.سويورث ألوِلدهم حول العبادة التي سن به رسولهم محمد صلى هللا عليه و  ،اِلختالفات

 (Bridging soft skill and hard skillاملهارة )تدريب  .ج

وهذا النشاط هو مكان  ،في تطوير هذا النشاط تجرى مرة واحدة في فترة تعليم الطالب

و هذا النشاط ينقسم إلى قسمين  .املنظمة و الدينية و( leadership )لتدريب الطالب القيادة
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مثل اللعبة و املسابقة. وهذا النشاط هو تدريب املهارة داخل الفصل و خارج الفصل  و هما

 أحد الشروط لتخرج الطالب.

 (HIMAإتحاد طالب قسم تعليم اللغة العربية ) .د

 هي منظمة داخلية في HIMA PBAإتحاد طالب قسم تعليم اللغة العربية أو يسمى ب 

مكانا للطالب تكون وهذه املنظمة  .قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا

 HIMAلتوجيه هواياتهم في أمر التنظيمي. إتحاد طالب قسم تعليم اللغة العربية أو يسمى ب 

PBA وفي تلك ، 2012ديسمبير عام  12خ يقسم تعليم اللغة العربية تار  الطالب في أسسها

 HIMAإلى   HATAMAمن  يتطور إتحاد طالب قسم تعليم اللغة العربية ويتغير اسمهاالفترة 

PBA . بخالف مكان لتوجيه املهارة التنظيمية أن إتحاد طالب قسم تعليم اللغة العربية أيضا

كاللجنة في ترهيب  تكون اللجنة في ترهيب الضيوف الدولية في جامعة محمدية يوكياكرتا

 مالزيا وغير ذالك.الضيوف من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


