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Abstract: Teaching material has an important role in learning, so in providing 
good teaching materials, it must refer to the principles of the preparation of 
good teaching books, one of which is the principle of education. This study 
aimed to analyze Maharah al-Qiraah 2 material in Arabic and Letters 
Department base on the principle of education, namely: curriculum, syllabus, 
and suitability material content, suitability presentation of material and 
language used. The type research is descriptive qualitative research by content 
analysis. The result of this research explain from suitability of the content 
Maharah al-Qiraah 2  material suitable by the curriculum and syllabus in 
Arabic language and Letters Department that aimed to analyze the discourses 
in learning material. The suitability of presentation material suitable by the 
gradation start from easy material to difficult material, but need to choose the 
argumentative topics and reformulating the argumentative questions in 
exercises  which support students to critical thingking. 

 

 

 
 

 ةءارقلا ةراهم ميلعت ي; ةجاتحملا ةداملا تناك .ةيبنجألا ةغللا ملعتو ميلعت ةيلمع ي; ساسأ يP ةداملا نإ

 تامولعملا لاصإل ةلاسرلا نأ فرعن امك .قبطملا abcاردلا ررقملاو جهنملاب بسانت نأ بجت ةيعماجلا ةلحرملا ي;

 امكو ،لبقتسملاو لسرملا نxب لاصيإلا ثدحيف ةلاسرلاب stعملا صخشلا اهأرقي ثيحب ةباتكلا ةليسوب امإ

 .)7 :2000 ،هللا بيبح( .ةءارقلاو )عامتسالا( ءاغصالا امه ،نxلكش دحأ ذختت لابقتسالا ةيلمع نأب انفرع

 ى3ع لوصحل ةيلمع يP ةءارقلا نأل ،صوصنلا مهف ءارو ام ةفرعم ى�إ ةءارقلا ةراهم ةدام جاتحت كلذلف

 �cلا زومرلا �xسفت لمشت ةيلقع ةيلمع ا��أو ،اهلمكأب ةغللا ئراقلا مادختسا لالخ نم عوبطملا نم stعملا

 .ةيصخشلا ة��خلا نxبو ا��يب طبرلاو ،يناعملا مهف زومرلا هذه بلطتتو ،ھينيع قيرط نع ئراقلا اهاقلتي

 نع م��فرعمب ةقباطم ةقيقح صوصنلا ليلحتو �xسفتو ةفرعم ي; ةبلطلا ة��خ ،نذإ .)8 :2000 ،هللا دبعلا(

 .م��ايح ي; ءايشأ

 ةمدقم
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 ا��أب قلعيو .باعيتسالاو )زومرلا كف( تاملكلا فرعت امه ،نxيساسأ نxنوكم نم نوكتت ةءارقلا نأ

 يP ةءارقلا نأب عساولا فيرعتو ةقوطنم تاملك ى�إ ةعوبطملا تاملكلا ليوحت يأ زومرلا كف ى3ع ةردقلا

 .صوصنلا باعيتساب طبترت �cلا ةقيرطلا هذ�¤ ةيفرعملا ةيئارقلا ةردقلاو ةعوبطملا ةملكلا ھهجوت �xكفت

 امك .يدقنلا ركفلاب اه�xسفتو صوصنلا مهفل ةبلطلا لبق نم لماكلا ي¥ولا ى�إ ةءارقلا ةراهم جاتحت كلذل

 ،ةءارقلا ةيلمع لوح x� Shaferفاش ،Gray يارجو ،Smith تمسو ،Goodman نامدوج ةءارقلا ءاملع ىأر

 ةركف ى3ع ةبسانمو .ةيساسألا تاراهملا ي; ةيافكلا ةدايز ى3ع ا�§ف ةوطخ لك دمتعت جردتم ومن ةيلمع يPو

 ،قطنلاو ،فرعتلا :ةعبرأ ى3ع موقيل روطت ةءارقلا ميلعت نأب )174 :1981( ةقانلاو روكدمو سنوي ي3ع ي¨تف

 لالقتسا فدهل ةءارقلا ةيلمع ي; زكرت يP ةءارقلا ي;  ةمدقتملا ةلحرملا نأ ى3ع ةميعط ةدايزو .دقنلاو ،مهفلاو

 ،ةميعط( .ةءارقلا ي; لالقتسالا تاوطخ أدبيو ايتاذ تادرفم ى3ع ةبلطلا ةيمتنل ةلحرم يPو ،ةءارقلا ي;

1989: 177(. 

 نأ ةءارقلا ةراهم ةدام ي3ع بجت ،ةيعماجلا ةلحرملا ي; ةءارقلا ةراهم ميلعت ي; ثدحلا ى3ع اقباطم

 ةبسانم ةيدقنلا ةلحرملاو .دقنلا كلذكو يناعملا زاربإل زومرلا �xسفتو ةءورقملا صوصنلا ءارو ام ةبلطلا  مّهفي

 راعثتسا ى3ع ردقألا م��أ عم لقعلا قوفتل ةردقلا مهل ببسب ،يماجلا ةبلطلا دنع ةءارقلا ةراهم ميلعت ي;

 ى3ع ةودقلا ي; عرسألاو اهلحب �xكفتلاب ةردابملا ى3ع ردقألاو ا�¤ ساسحإلاو تالكشملل ايعو �±كأو ھئردو رطخلا

 ه�xكفت ناسنإلا ةرادإو ،لبقتسملا �xكفتلا ي; ةقيرط يدقنلا �xكفتلاو .)29 :2007،هللا دبعلا( .رارقلا ذاختا

 حوضولاب زاتمي لضفأ �xكفت قيقحت لجأ نم ةيلقعلا ھتاراهم مادختسا نم ناسنإلا نكمي يذلا وهو ،ھتاذب

 ركفتلا امأ .)97 :2007 ،هللادبعلا ي; ديوس( .ةيراوحلاو ،ةيقطنملاو ،ةيعافدلاو ،ةيلعافلاو ،ةنورملاو ،ةقدلاو

 فيلوتلاو ليلحتلاو ذيفنتلاو يرظنلا راطإ ي; ةيميداكأ ةيلمع وه )x� Walker )02006كلو دنع يدقنلا

 ةيلمعلا هذه جئاتن مادختسا متي ثيح ساكعنإلاو ة��خلاو ةظحالملا ةجيتنل تامولعملا عاونأ ميوقتلاو

 ةميلسلا فورظلاو رعاشملا ةيمنت لجأل ةدقانلا ةءارقلا ي; جاتحي دقانلا ركفلاو .تاءارجإلا ذاختال ساسأك

  .ةبلطلا لبق نم ةيفطعلاو

 مدقتل ةلواحم دوجو نأب ،ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا ميلعت ي; ةوجرملا سسأ ىدحإ وه يدقنلا �xكفتلاو

 ة�xثكلا ةيئارقلا ةسرامملاو تابيردتلا دوجو نأب ،)2 :2019 ( ينايرطف درو امك نأل دقانلا �xكفتل ةبلطلا ركفلا

 نأب ،)80 :2018( ةيزم دنعو ،ةءورقملا صوصنلاب ةقلعتم ةبلطلا مهفو ةفرعم بسح يأرلا ءاقلإل بيردتو

 باتكلا ةعانص نأ ةدنإ تأرو .ةبلطلا لبق نم اهمييقت ى�إ تايجيتا�¶سا ى3ع جاتحي ةدقانلا ةءارقلا ميلعت
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 ةح�¶قملا ةلئسألا لاعجا فيك ةجيتن ى�إ يدؤت ةلاحلا هذهو ادج ةمهم ةدقانلا ةءارقلا ذيفنتل cميلعتلا

 .)2011 ،ناسوس( ركفلل ةبلطلا طشني نأ عيطتسيو صنلاب ةقباطملا

 مل ا�¤دأو ةيبرعلا ةغللا مسقل ةءارقلا ةراهم ميلعت ي; ةدعملا ةداملا نأب ةثحابلا تأر ،كلذ ى3ع ءانبف

 ةعسوملاو ةعيرسلا ةءارقلا ى3ع 2 ةءارقلا ةراهم ةدام هذه تزكر نأ ى3ع ةدقانلا ةءارقلا ى3ع ليمشت ي; متت

 ةراهم ةدام ليلحت ى3ع ةثحابلا تبغرو .ةءورقملا صوصنلا �xسفتو دقن جاتحيو ةداملا نومضم ةيحان نم

 مسقب ةدوجوملا abcاردلا ررقملاو جهنملا بسح ةديجلا ةداملا صئاصخ نم ةمدقملا �xياعمب اقباطم 2 ةءارقلا

 ةدام ةبسانم فصولو ةفرعمل ةبلطلا ركفلاو لقعلا ةيمتنل ةدقانلا ةءارقلا ساسأ ى3عو ا�¤دأو ةيبرعلا ةغللا

    .ةمدختسملا ةغللاو ،ةداملا ميدقتو ،نومضم لالخ نم يدقنلا �xكفتلا ساسأ ى3ع ةءارقلا ةراهم

&  

  ةيميلعتلا ةداملا

 cميلعتلا ىوتحملا موهفم نأب بتكلا ضعب نxبو .جهنملا رصانع نم رصنع يP ةداملا نأب انفرع 

 تابكرملا يP (Prastowo, 2015: 28) وواطسرف يدنأ دنع ةيميلعتلا ةداملا فيرعتو .ةيميلعتلا ةداملاب يواستم

 دبع دنعو .ةمظنملا ةعانصلا ساسأ ى3ع ةعونصملاو ةعونتملا اهرداصم نم ةذوخأملاو ةعومجملا داوملا ى3ع

 مظنلاب بترت �cلا ةراهملاو رابتخإلا ھيف نوكتي ىوتحملا يP ةيميلعتلا داوملا نأ  ،)73 :2008( ھباحصأو ديمحلا

 مهفن ةقباسلا تافيرعتلا نم اقالطناو .ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع ي; اهمادختسا بالطلاو ملعملا عيطتسي �tح

 باستكإ( ةيفرعم تا��خ تناك ءاوس تا��خ نم ططخملا ھعضي ام لك يP يوتحملا وأ ةيميلعتلا داوملا نأب

  .)29 :نسح( .)تاراهملا باستكإ( ةيكرحلا سفن وأ )ميقلاو تاهاجتإلا باستكإ( ةيلاصفنإ وأ )تامولعملا

 ا�¤ بالطلا ديوزت ي¾ري �cلا تامولعملاو قئاقحلاو ةيوب�¶لا تا��خلا عومجم وه cميلعتلا ىوتحملاب دصقيو

 ةمدقملا ي�اصتالاو ي;اقثلاو يوغللا نومضملا تاذ ةيميلعتلا فقاوم ةعومجم يPو ،)66 :1989 ،ةميعط(

 اهل بلاطلا ةسرامم قيرط نع ةغللا ملعت ي; مهست �cلا ةيلاصتالاو ةيفاقثلاو ةيوغللا ةطشنألا ا�§ف بلاطلل

  .)127 :2006 ،ةقانلاو ،ةميعط( .ا��ومضمل ھتشياعمو

 :يP ىوتحم رايتخا دنع ا��اعارم نم دبال ةماع �xياعمو

 تا��خ مدقي فادهألل ةينمأ ةمجرت ىوتحملا نوكي نأ stعمب ،ةغللا ميلعت فادهأب ىوتحملا ةلص .1

 .نxسرادلا ىدل فادهألا ققحت ةيميلعت ةيميلعت

 اذهل ي�اصتالاو ي;اقثلاو يوغللا نومضملا نوكي نأ scعي ىوتحملا قدصو ھتيمهأو ىوتحملا قدص .2

 ،تايرظنو ئدابمو سسأو دعاوقو فراعمو تامولعم نم ھنمضتي ام ثيح نم ايملع احيحص ىوتحملا

 يرظن راطإ  
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 ھضارغأ قيقحت ى3ع ھنييعيو سرادلل ةدئاف مدقي ةفلتخملا اهداعبأب نومضملا نوكي نأ ھتيمهأ امأ

 .ةغللا ملعت نم

 تاجاحل ايلاصتاو ايفاقثو ايوغل ىوتحملا بيجتسي نأ scعي اذهو ،نxسرادلا تاجاحب ىوتحملا طابترا .3

  .ةيبرعلا مهملعت نم نxسرادلا

 ددعتو ةغللا عاستا رادقمب ةيوغلا تا��خلا ددعت scعي اذهو ،ةيدرفلا قورفلل ھتاعارمو ىوتحملا لومش .4

 ددعت اضيأو ةيلبقتسملاو ةرضاحلاو ةيضاملا اهداعبأو اهعاونأو ةفاقثلا طامنأ ددعب ةيفاقثلا تا��خلا

 .)129-128 :2006 ،ةقانلاو ،ةميعط( .اهعونتو ةيتايحلا لاصتالا فقاوم ددعتب ةيلاصتالا تا��خلا

 :ةيلاتلا تاعارملا هذه مت�Ã نأ ملعملا ي3ع يÂبني ،ةءارقلا ةراهمل ةدام دعن امدنعو

  .ةنيعم ةيبرع ةيماع وأ ةصاخ ةجهل نم تاملك ى3ع يوتحت ال ىأ ،ى¨صفلا ةيبرعلا ةغللاب نوكت نأ .1

 لافطألل مدقي نأ نكمي اصن رابكلل مدقن الف .مهرامعأو مهلويم نxسرادلا تامامتها مئالت نأ .2

 .مه�xكفت راغصتساو  ةناهملاب نورعشيف

 نم ةيبرعلا ملعت نوديري �cلا مهلامعأو بالطلا تامامتهاب ةطبترم تادرفم ى3ع صنلا يوتحي نأ .3

  .اهلجأ

 ميق عم ضراعتي نأ نود نxعم يمالسإ ي;اقث طمنب مهفرعي وأ ةنيعم ةميق بالطلا ىدل stبي نأ .4

 .م��فاقث ن��مي وأ بالطلا

 .)182 :1988 ،ةميعط( .اهعونو بيك�¶لاو تادرفملا مك ثيح نم بالطلاب صنلا جردتي نأ .5

 :يP ىوتحملا ميظنتب دصقيو

 تامولعملل يقطنملا بيت�¶لا ةاعارم يأ ،ا��اذ ةداملا ءوض ي; ابترم ىوتحملا ميدقت وه يقطنملا ميظنتلا .1

 طيسبلا نم جردتلا ئدابم ي¥ارت ميظنتلا اذه ي;و .بالطلا ةيلباق ىدم نع رظنلا فرصب ميهافملاو

 .ثيدحلا ى�إ ميدقلا نم ،بعصلا ى�إ لهسلا نم ،دقعملا ى3غ

 ءوض ي; سيلو ،ةصاخلا مهفورظو ،بالطلا تاجاح ءوض ي; ىوتحملا ميدقت وه ي¾ولوكيسلا ميظنتلا .2

 .)69-68 :1989 ،ةميعط( .اهدحو ةداملا ةعيبط

 ركفي نأ ططخملا نم دبال كلذلف .ةيبرعلا ةغللا ملعتو ميلعت ةيلمع ي; ةمهم ةداملا دوجو كلذلو

 .ةيساردلا داوملا دادعإ ي; ةمدقملا طورش ي¥اريو



Laily	Fitriani,	Amalia	Harokah	Islamiyah	 Analysis	on	Reading	Teaching	Material	Based	
on	Critical	Reading	Skill	at	UIN	Malang	

 

Abjadia	:	International	Journal	of	Education,	05	(02):	166-177	(2020)	|	170		

 ةءارقلا ةراهم ةيمهأ

 ةحتاف ةءارقلا لعج -ى�اعتو ھناحبس-هللا نأ ةيمهألا هذه دكؤي اممو رشبلا ةايح ي; ةمهم ةءارقلا 

 ةليسو يP ةءارقلا نأ كلذ )قلخ يذلا كبر مساب أرقا( ھل لاقف ءارح راغ ي; ملسو ھيلع لوسرلل ھتبطاخم

 .اه�xغو ةيبدألاو ةيفاقثلاو ةيملعلاو ةينيدلا اهعاونأ لكب ةفرعملا ھيلع فرعتلا ى�إ ناسنإلا

 اهل لالخ نم مهفي �cلا ةءارقلا ،مهفلاو ربدتلاو ققحتلاو �xكفتلا ةءارق يP ا�§نعت �cلا ةءارقلا نإ

 ايباجيإ العافت عمتجملا عم لعافتلاو ةئيبلا ى3ع ةرطيسلا نم نكمتي �tح هرصعو ھتئيبو ھعمتجمو ھسفن

 :نأل ،ًءانب

 لاصتا متي اهقيرط نع ،ةبصخلا فراعملاو ةفلتخملا تا��خلا ذيمالتلا باستكا ي; مساح لماع ةءارقلا .1

 ،نامزألا وأ تافاسملا ام��يب تدعابت امهم ه�xغب درفلا

 ،راغصلا سوفن ي; ةديمحلا قالخألا سرغو بيهذتلا لئاسو نم ةليسو ةءارقلا .2

 مهسوفن ي; سرغتو ةيسفنلا ةحارلا مهل ققحت �cلا ميقلا و بدألا راغصلا قوذتي ةءارقلا قيرط نع .3

 ،ةنينأمطلا

  .)86 :2006 ،نسح( .ةيبرعلا ةغللا �xغ ىرخألا بتكلاو صصقلا ذيمالتلا أرقي اهقيرط نع .4

 :ي3ي اميف )82 :2013( ليعامسإ دنع اهعاونأ فالتخا ى3ع ةءارقلا فادهأو

 ،stعملا ليثمتو ءادألا نسحو قطنلا ةدوج .1

 ،stعملا ليصحت ى3ع ةردقلاو ،ةءارقلاب لالقتسالاو ،ةعرسلاك ةفلتخملا ةيئارقلا تاراهملا بسك .2

 ،ةيساسأ راكفأ ى�إ ءورقملا درو ،ھلامتكا دنع فقولا ناسحإو

  ،ةءارقلا ى�إ ليملا ةيمنت .3

  ،يوغللا بسكلا .4

  ،أرقي ام stعم نع حيحصلا �xبعتلا ى3ع بيردتلا .5

 ،قوذتلاو ةيلستلاو ةعتملل وأ ،ةيلمعلا ةايحلا ي; ءورقملاب عافتنالا وأ ،تامولعملا بسكل نوكيو :مهفلا .6

  ،تاعوضوملا دقنل وأ

   ،ةقيقدلا ةيناعم ى3ع فرعتلاو ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا مهفل ى�وألا ةليسولا .7
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  ،ا��م ةدافتسالاو بوعشلاو ممألا براجت ى3ع ةفرعملاو عالطإلا .8

 ،ةدئافلاو عفنلاب ةعامجلاو درفلا ى3ع دوعي امب عافتنالاو تقولا ةرامثتسا .9

 ةرداق ةمألا اياضقب عاو ئراق فقثم عمتجم قلخ .ةي�xبعتلاو ةيوغللاو ةيركفلا درفلا تاردق ةيمنت .10

  ،تايدحتلا ةهجاوم ى3ع

  ،نيركفملاو باتكلا نxعدبملا ليج نيوقت .11

ارعش بدألاو نآرقلا ي; ةيلامجلاو ةيغالبلا يËاونلا ى3ع فوقولاو هروصو بدألا قوذت .12
ً

 .اًرشن و 

 :يتأي امك )132 :2012( ةنوارطلا دنع ةبلطلا اهكلمي نأ دبال ةءارقلا تارشؤم امأ

 ،اهلولدم مهفو تاملكلا طاقتلا ي; ةعرسلا .1

 ،ةيئارقلا ةدحولا نم stعملا مهف ي; ءطبلا مدع .2

 ،ا��يب قيسنتلاو ،ءورقملا ي; ةعئاشلا راكفألا يناعملا نxب طبرلا .3

 وأ ،stعملا وأ بولسألا وأ ،ظفللا ةيحان نم ءاوس ،ھنيمث نم ھثغ xÍيمتو ،أرقي ام ى3ع ماكحألا رادصإ .4

 ،ةركفلا

  ،ةماعلا ةايحلا ي; ءورقملاب عافتنالا .5

  ،قيرط رسيأ ي; بولطملا ةفرعملا عبنم ى�إ لوصولا .6

 ،ارمثم اميلس امادختسا فراعملا رئاودو مجاعملا مادختسا .7

  كلذ وحنو طئارخلاو ةينايبلا موسرلاو لوادج �xسفت .8

  ،رسيب ي�امجإلا هانعمو عوضوملا بل ى3ع عوقولا .)ي ،ةعيرسلا ةجلاعملاو ةفصتلا .9

  ،يئارقلا عوضوملا ي; ةيرورضلا �xغ تاليصفتلا ءاطعإ مدع .10

 ،ا��ايوتحمب عافتنالاو ةميلس ةروصب تابتكملا مادختسا .11

 .ةيسردملا بتكلا تاعوضوم ليصحتو راكذتسال ى3ع ةردقلا .12

 .ةبلطلل ةءارقلا ةيمهأ ى�إ ةبسنب ةبلطلا ةلاحب ةبسانملا ةءارقلا ةدام نxعي نأ رضاحملا ى3ع دبال ،نذإ

 ةدقانلا ةءارقلا
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 وه ميوقتلاو ليلحتلاو دقانلا �xكفتل ميلعتو .ركفلاب ةقلعتملا ةيفرعملا ةطشنأ يP ةدقانلا ةءارقلا

 ا�Ãدل �cلا سانلا نم �xثك ،كلذ عمو .ميكحتلاو رايتخالاو فينصتلاو هابتنالا لثم لقعلا ةيلمع مادختسا

 ،ةفلتخم بابسأل مايقلا نم عنمو ةيلاعف �±كأ حبصي نأ نكمي يذلا يدقنلا �xكفتلا ريوطت ى3ع ةردقلا

 يدقنلا �xكفتلا دعاسي ،ةقيقحلا ي; .يدقنلا �xكفتلل ةردقلا مدع ى�إ يدؤيو ھسفن نم يP بابسألا ضعبو

  .ةحارصو نمض ي; ةنومضملا ةلاسرلا داجيإل

 ليلحتو فينصتو مييقتلو ،ةصاخلا ةغايصو ةفرعملا جاتنإل تاردق اندجو يدقنلا �xكفتلا ةردق ي;و

 ةيمييقتلا تارارقلا ذاختاو يقطنملا قيقحتلا لالخ نم تالكشملا لحو ،تاجاتنتسا لعجو تاقالعلا مسرو

  .قالخلاو عادبالا لكشب �xكفتلا ى3ع ةردقلاو

 ،قئاقحلا ديدحت :يP )2007( هللا دبعلا ي; )2003( ديوس دنع يدقتلا �xكفتلا ميلعت فادهأو

 ،)99 :2007 ،هللا دبعلا ي;  x� Beyerيب امأو .ةيلدجلا اياضقلاو ،ءارآلاو ،تايرظنلاو ،تاميمعتلاو ميهافملاو

 :ي; يدقنلا �xكفتلا ةراهم ددح

 .ةميقلا وأ ةيتاذلا معازملا وأ تاءاعدالا نxبو ا��حص نم ققحتلا وأ ا��ابثإ نكمي �cلا قئاقح نxب xÍيمتلا .1

 الو عوضوملا ى3ع محقت �cلا يPو ،عوضوملاب ةقالعلا تاذ بابسألاو تاءاعدالاو تامولعملا نxب xÍيمتلا .2

 .طبترت

 .ةياورلا وأ ��خلل ةيقيقحلا ةقدلا ديدحتو ،تامولعملا ةيقادصم ديدحت .3

 .ةضماغلا ججحلاو نxها��لا وأ تاءاعدالا ى�إ فرعتلا .4

 .صنلا ي; ةنمضتملا وأ ةرهاظلا �xغ ءاضا�¶فالا ى�إ فرعتلا .5

 .لماحتلاوأ xÍحتلا يرحت .6

 .عئاقولا وأ تامجقملا نم لالدتسالا ةيلمع راسم ي; قاستالا مدع وأ ضقانتلا ھجوأ ى�إ فرعتلا .7

 ءاعدالا وأ ناه��لا ةوق ةجرد ديدحت .8

 ى¥دتسا ولو .اديج ىوتحملا مهفي نأ كلذ بلطتي هداقتنا وأ ھميكحت ضرغب اباتك ئراقلا أرقي امدنع

 اننكمي اذل .ةركفلا نم ىزغملا مهفيو بتاكلا ملظي ال �tح لضفأ لكشب ھتساردو ىرحأ ةرم ھتءارق رمألا

 ھتشقانمو ھيف يأرلا ءادبإو هدقنو أرقي ام ليلحت نم ئراقلا نكمت �cلا ةءارقلا يP ةدقانلا ةءارقلا نأب لوقلا

  .ھعم فالتخالا وأ قافتالاو
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 ةيذغتلا ةيصخشلا ئراقلا ة��خل اهعاضخإ متي ثيح ،ةءورقملا ةداملا ئراقلا عبتت ةءارقلا هذه ي;و

 رهاظم ى3ع فوقولا وأ ،ةيبلس رهاوظ وأ ةيباجيإ رهاوظ نم ا�§ف ام ى3ع فوقولاو (Feed back) ةعجارلا

 تاباتك ةءارق :ا��م تالاجم ي; يئارقلا نوللا اذه لثمتيو ،ا�§لع مكحلاو اهدقفو فعضلا رهاظم وأ ةوقلا

 ةيملعلا تارمتؤملا ي; ناجللا ةءارق ،ةروتكدلا حيراطأ وأ �xتسجاملا لئاسرل نxشقانملا ةءارق ،م�Óاحبأو بالطلا

 لئاسرلا ةءارق ،ءاسؤرلا ى�إ ةعوفرملا ريراقتلا ةءارق ،تارقفلا هذه ى�إ تمدق �cلا ثاحبألا مييقتل ةفلتخملا

 ةماعلا ةيتايحلا نوؤشلا نم كلذ �xغ ى�إ ا�§لع فلتخملا تاعوضوملاب وأ ،ةيلودلا تاقالعلاب قلعتت �cلا ةمهملا

 ى3ع ةردقلاو ،ةءورقملا ةداملا عبتت :ا��م ةددعتم تاراهم يئارقلا نوللا اذهلو .)192 :2003 ،يداهلا( .ةصاخلاو

 ،ةبوتكملا تاجاتنتسالا xÍيمتو ،ا�§لع مكحلاو ةيئارقلا ةداملا مييقت ى3ع ةردقلاو ،اهمهفو ةيئرملا راكفألا رايتخا

 :2003 ،يداهلا( .تاراهملا نم كلذ �xغ ى�إ ا�§لع مكحلو ا��يب طبرلاو تاقالعلا كاردا ى3ع ةردقلاو ،ةبوتكملا

193(.  

 :ةدقانلا ةءارقلا ليلقت لمعت ةمدقم تاءارجإ

 .ةباتك هدقني مث ھصصخت لاجم ي; عوضوم ةءارقب م��م دحاو لك موقي نأ نxئراقلا نم بلطلا .1

 ھليمز ھبتك ام دقني نأ ئراق لك ى�إ بلطلا مث م��م دحاو لكل ددحم عوضوم ثحبب نxئراقلا فيلكت .2

 .دحاو صصخت ي; نانثالا نوكي نأ ةطيرش م��يب اميف لدابتلاب

 ;Ennis, 1976 ثحب امكو .ركفلاو ةءارقلا نxب ةقالعلا دوجو نأب انفرع ،قباسلا نايبلا ى�إ رظنلاب

Roland, 1988 يمت دوجو نأب ،103 :2006 ،هللا دبعلا ي; 2003 ،ديوسو ،1999 ،نورجوxÍ بxةقيقحلا ن 

 ،فاك لكشب ةر��م ةجيتنلا تناك اذإ اميف مكحلاو ،ضقانتلا ھجوأ ى�إ فرعتلاو ،لايخلاو ،عقاولاو ،يأرلاو

 نxعيو دعي نأ رضاحملا ى3ع يÂبني ،كلذلف .ؤبنتلا ى3ع ةردقلاو ،ھيلع مكحلاو ھباعيتساو ،��خلا ديدحتو

 .ةدقانلا ةءارقلا ي; ةبسانملا تاعوضوملا

  

 ةيعامتجإلا رهاوظلا مهفل مهملا لخدملا وه يفيكلا ثحبلاو .يفصولا يفيكلا جهنملا ثحبلا مدختسا

  (Ar Syamsudin dan Damaianti, 2009: 74) .رهاوظلا كلت حيضوتلو سردلاو روصل فدهلاو ثحابلا ءارآو

 ةديرجلا وأ بتكلا وأ ةباتكلا ةليسوب تانايبلا عمجل ةقيرط يPو ،ةيقئاثولا ةقيرطلاب تانايبلا اذه عمجو .

 ةراهمل ىوتحملاب ةقلعتملا تانايبلا يP ةيقئاثولا تانايبلاب دارملاو .)236 :1997 ،وطنكيرأ( .اه�xغ وأ تالجملا وأ

  .2 ةءارقلا

 جهنم
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 ي¥وضوملا فصولا ى�إ فد�� �cلا cملعلا ثحبلا بيلاسأ دحأ وهو ،نومضملا ليلحتب ثحبلا للحو

 تاديبع ي; (Gray) يرج دنع بولسألا اذهو .لاصتالا داوم نم ةدامل رهاظلا نومضملل cمكلاو مظنملاو

 .اه�xغو ةينفلا لامعألاو قئاثولاو بتكلا لثم نم ءايشأ نومضم ليلحت ي; مدختسي ،)167 :1997( ھباحصأو

 بتكلا كلت ةيئورقم ىوتسم ةفرعم وحن اهجوم مامتهالا نوكي ةيسردملا بتكلا ىوتحم ليلحت ةلاح ي;و

 .ا��دام ضرع ةقيرط ي; ةدوجولا xÍحتلا ةجردو

  

 ةينيدلا مولعلا باعيتسال ھفدهأو .رشتنيو �xسي ايسينودنإ تاعماجلا ي; ةيبرعلا ةغللا ميلعت نأ

 ميلعت ةمهاسم ضعب نم .يماجلا نوناقلا ى3ع �xسيو بتكلا ةءارقلا ةليسوب ةيبدألاو ةيوب�¶لاو ةيوغللاو

 لاجم ي; ةبلطل ةيرشبلا دراوملا ريوطت ي; يتاذلا ي¥ولا ةدايز )1 :يP ايسينودنإ ةعماجلا ي; ةيبرعلا ةغللا

 بناوج فلتخم ي; ةمسالم �±كا لجأل لفسا ى�إ ى3عأ نم ةفرعملا لقن )2،م��راهم ةليسوب ةيبرعلا ةغللا

  .رضتحملا ةغللا طامنأ لكش ي; لالقتسالا ءاشنا ى�إ ةجاح )3،ايسينودنإلا عمتجم ي; ةصاخ ةيرشبلا ةايحلا

 .)361  :2019 ،ينايرطف(

  مهفلاو ةءارقلا ةئف ي; ةعماجلا ي; ةءارقلا ةراهم ميلعت نأ ،)4 :2018( ،ينايرطف ي; تأر

(Comprehension Skill) ةدقانلا ةءارقلاو (Critical Reading)، ;نوكت نأ ةبلطلا ى3ع  مزال  ةلاحلا هذه ي 

 ي; ھطبر لالخ نم صنلا ىوتحم مهف ى3ع ةرداقو ،فرصلاو وحنلا اقفو ،يبرعلا صنلا ةءارق ى3ع ارداق

 .عمتجملاو ةبلطلا سفن ةايح

 ةطشنأ لاجم ي; ساسألا نوكت �cلا م��فرعم ةراهم ريوطتل ةبلطلا ردقت ةديجلا ةيساردلا ةداملا

 �xكفت ي; ا�xبك ارصنع نوكي ةبلطلا ىدل ي;رعملا لاجملا نوكي صوصنلا �xسفتو ليلحتلا ةراهمو .ةيئارقلا

 ةذوخأم صوصنلاو .ةعونتملا صوصنلا مدختست نأ نكمت ةيناثلا ةغللا ي; ةءارقلاو  .(Indah: 5) .يدقنلا

 داوملا نوكت نأ نكمت اضيأ صوصنلا تناك .ةياورلاو رعشلاو ةيحرسم صوصن لثم ةيبدألا صوصنلا نم

 ةمئاقو ،تابيتكلا رفسلا ةلاكو( ھيجوتلا �xفوتل داوملاو )ةفصلاو ،تايمستلا لثم( تامولعملا رفوت �cلا

 ،ةيحاتتفإلا ،لثم ( ةيمييقتلا ريراقتلاو .)ةرئاطلا ةلحر لوادج نالعإو ،ةينويزفلتلا جما��لا ةمئاقو ،ماعطلا

 وأ ةلجملا ي; ترشن ة�xصقلا ةيلزهلا صوصنلا لثم ةيئرملا روصلا وأ )كراشمو تالاقملاو ،ةلجملا تايوتحملاو

 ةبلطلا جاتحيو .صنلا ي; تامولعملا ةحيرص ةبلطلا مهفيو ةيرورضلا صوصنلا ةفلتخم نم وأ ةفيحصلا

 لثم .ةنيعم ةءارقلا ةراهم ى�إ اضيأ جاتحيو ةعونتم صوصنلا ةءارقو صنلا عون بسح ةءارقلا تاراهم ى�إ

 

 ةشقانم
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 اقفو ةقالطب ةيبرعلا صوصنلا ةءارقو (Skimming) طشقلاو )Scanning( ةهجوملا ةفطاخلا ةءارقلا

 .ةايحلا ي; اهقيبطت يÂبني �cلا ةءارقلا ي; ةيسيئرلا راكفألا ذخأ كلذكو ءورقملا مهفو ،ةيوحنلا دعاوقلل

 يP ةداملا نومضمب بسانت �cلا ةيوب�¶لا سسألاو .ةيوب�¶لا سسألا لالخ نم 2 ةأرقلا ةراهم ةدام للح

 نم فادهأ نأب ،ا�¤دأو ةيبرعلا ةغللا مسقب ررقملا وهو abcاردلا ررقملا نم ادانتسا .abcاردلا ررقملاو جهنملا

 cملعلا باطخلاو يدألا باطخلا لكشب صنلا ليلحتو مهفلاو ةءارقلل ةبلطلا ةردق يP 2 ةءارقلا ةراهم ميلعت

 ةهجوملا ةفطاخلاو ةفطاخلا ةءارقب موقي نأ ةبلطلا ى3ع دبالو .ديجلا ي;احصلا باطخلاو يبدألا باطخلاو

 .ةيساردلا ةداملا تاعوضوم ي; ةيدقنلا ةءارقلاو

 نم ةجردتم تاعوضوملا بسح ةداملا تضرع ،ةسوردملا 2 ةءارقلا ةراهم ةدام نومضم نم ارظن

 تذخأو ،abcاردلا ررقملا ي; بتك امب بسانم تاعوضوملا عيمجو .بعصلا ى�إ ةلهسلا تاعوضوملا

 ة��خلا ةبلطلا ءاطعا لجأل ةيلودلا ةكبشلاو ،ةيبدألا بتكلاو ،ةيملعلا ةلجملا نم ةيساردلا داوملا تاعوضوملا

 .ةايحلاو ةيعقاولا فورظلا ى�إ تاعوضوملا قيلعتو ةرشابم

 تاعوضوملا عيمج نع ةبلطلا باعيتسا ميوقت لجأ نم تابيردتلا عاونأ ةباتكل متت مل ةداملا هذه ي;و

 ضرعت نأ نسحألاو ،ةيميلعتلا ةيلمع ءانثأ ي; ةددعتملا تابيردتلا عاونأ ترهظ نأ مغر ،2 ةءارقلا ةراهمل

 ةيعوضوملاو ةيباتكلا تارابتخالا يP مدختسملا ميوقت بيلاسأو .تاعوضوملا لكل تابيردتلا بيترت

 لجأل ةيدقنلا ةلئسألا عون مادختساب ةصاخ تابيردتلاو لئاسملاو تالكشملا تلحو ،ةيوفشلا تارابتخالاو

 صوصنلا رايتخا ا�§ف ةميلعتلا داوملا ريوطتو دادعإ ى�إ جاتحي كلذكو . ةبلطلا لبق نم يدقنلا �xكفتلا

 .ةبلطلا دنع يدقنلا �xكفتلا xÍفجتل اضيأ ةيلدجلا ةلئسألا ليكشتو ةيلدجلا ةيبرعلا

 cملعلا باطخلا ي; ةمدختسملا ةغللا عون ى3ع ةحصفلا ةيبرعلا ةغللا يP ةمدختسملا ةغللا ةيحان نمو

 �xسفتلاو ليلحتلاو فينصتلل تاباطخلا عاونأ ي; ةمدختسملا ةغللا باعيتسال ةبلطلا ردقي .ي;احصلاو يبدألاو

 راعشألا نم ةغللا يPو ةيبدألا ةغللاو ،ةيملعلا ةلجملا ي; cميداكألا ثحبلا ةباتك ي; ةغللا يPو ،ةيملعلا تاغللا

 .تانالعإلاو ةيرابخألا ةغللا يPو ةيفاحصلا ةغللاو ةيبرعلا

  

 ةءارقلا ساسأ ى3ع ميمصتل متت مل 2 ةءارقلا ةراهم ةدام نأب انفرع قباسلا نايبلا نم اقالطنا

 ةبلطلا مهف باعيتسال تابيردتلا ةباتكو لكشلا رابتعاب ميوقتلاو صوصنلا رايتخا ةيحان نم ةصاخ ،ةدقانلا

 ةمتاخ
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 عيسوت ى3ع ةءارقلا ةدام جاتحت ،كلذلف .ةيدقنلا ةءارقلا ساسأ ى3ع ةءورقملا صوصنلا �xسفتو ليلحتل

 .ةوجرملا ةدقانلا ةءارقلا فادهأ لجأل تابيردتلا لاكشأو تاعوضملا نم ريوطتو

 

_ 

  ى3ع جنالام ةيموكحلا ةيمالسالا ميهاربإ كلام انالوم ةعماجب ةيناسنإلا ةيلك ى�إ ريدقتلاو ركشلا

 ةراهمل ةيساردلا ةداملا ليلحت لاجم ي; ةيثحبلا ةطشنألا ي; ةثحابل ةيلاغلا ةصرفلا ءاطعاو ليومتلا ميدقت

 .ا�xخ هللا مكازجو .ةءارقلا

 

  

 .جهانملا راد :نامع ،ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط  بيلاسأ .)2006( .نسح داؤف ،ھجيهلا وبأ

  .عيزوتلاو رشنلل جهانملا راد :نامع ،ةيبرعلا ةغللا سيردت تايجيتا�¶سا .)2013( .يدمح غيلب ،ليعامسإ

 .رامع راد :نامع ،قيبطتلاو ةيرظنلا نxب ءورقملا مهفو ةءارقلا سسأ  .)2000( .دمحم ،هللا بيبح

  .ةيمالسإلا ماحرد مأ ةعماج ،.اهليصأتو جهانملا ي; تاسارد .)ةنسلا نود( .نمحرلا دبع نسح ،نسح

 ةعابطلا ايندل ءافولا راد: ةيردنكسإلا ،ملعتلا بيلاسأو ةءارقلا ي; فعضلا .)Øbt. )2006يع ى3ع دارم ،دعس

 .رشنلاو

 ةماسأ راد : نامع  ،ةثداحملا و ةءارقلا و ةباتك ي; ةينفلا تاراهملا  .)2012( .مالسلا دبع لماك ،ةنوارطلا

 .رشنلل

 ،تايجيتا�¶سالاو جهانملا نxب ايلاصتا ةغللا ميلعت .)2006( .ةقانلا لماك دومحمو دمحأ ىدشر ،ةميعط

  .اوكسيسيإ-ةفاقثلاو مولعلاو ةيمالسإلا ةممظنملا تاروشنم :طابرلا

 تاروشنم :طابرلا ،ھبيلاسأو ھجهانم ا�¤ نxقطانلا �xغل ةيبرعلا ميلعت .)1989( .دمحأ ىدشر ،ةميعط

 .اوكسيسيإ-ةفاقثلاو مولعلاو ةيمالسإلا ةممظنملا

 ةيب�¶لل ةيمالسإلا ةمظنملا تاروشنم :طابرلا ،ا�¤ نxقطانلا �xغل ةيبرعلا ميلعت .)1998( .دمحأ ىدشر ،ةميعط

 .ةفاقثلاو مولعلاو

 .عيزوتلاو رشنلل حالفلا ةبتكم : تيوك ،ھتيمنت لئاسوو يوغللا لاصتإلا نف .)1999( .دمحم ،ي�xفظ

  ريدقتو ركش  

 عجارم



ةدقانلا ةءارقلا ساسأ ى3ع ةءارقلا ةراهم ةدام ليلحت  

جنالام ةيموكحلا ةيمالسإلا ميهاربإ كلام انالوم ةعماج ي;  	 Laily	Fitriani,	Amalia	Harokah	Islamiyah	

 

177	|	Abjadia:	International	Journal	of	Education,	05	(02):	166-177	(2020) 	

 .ثيدحلا باتكلا ملاع :نامع ،ةدقانلا ةءارقلا ميلعت سسأ .)2007( .يدنف دومحم ،هللا دبعلا

  .ةماسأ راد :ضايرلا ،ھبيساسأو ھتاودأ ھموهفم cملعلا ثحبلا .)1997( .ھباحصأو ناقوذ ،تاديبع

 ةغللا مسق ةبلط ى3ع قيبطتلاب ةدقانلا ةءارقلا ساسأ ى3ع ةءارقبا ةراهم ميلعت )2019( .ي3يل ،ينايرطف

 رمتؤملا ثوحبلا ةعومجم ي; جنالام ةيموكحلا ةيمالسإلا ميهاربإ كلام انالوم ةعماجب ا�¤دأو ةيبرعلا

 ةعماجب ةيبرعلا ةغللا abcردم داحتلل سداسلا رمتؤملاو ةيبرعلا ةغلل رشع يناثلا يملاعلا cملعلا ىقتلملا

 .2 :ص .2019 ربوتكا 18-16 جنودناب ناراجاجب

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :ضايرلا ،Øbcفنلا ةغللا ملع .)1982( .دمحأ ديس ديجملا دبع ،روصنم

 .عيزوتلاو رشنلل ةرسيملا راد :نامع ،�xكفتلا ةغللا ي; تاراهم .)2000( .دبع ليبن ،يداهلا

 ةيرظنلا نم( بناجألل ةيبرعلا ةغللا ميلعت ي; عجرملا  .)2003( .خيشلا فوؤرلا دبع دمحمو ي3ع ي¨تف ،سنوي

 .ةبهو ةبتكم :ةرهاقلا ،)قيبطتلا ى�إ
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