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Abstrak
Pembelajaran bahasa Arab di era millenial ini memiliki banyak metode yang berbeda dalam mencapai tujuan
pembelajaran empat kemahiran dalam bahasa Arab, meliputi: Maharah Istima’, Maharah Kalam, Maharah Qiroah,
Maharah Kitabah. Maharah Qiroah merupakan sebuah proses aktif, dimana pembaca hendaknya dapat menangkap
pesan dari bacaan yang telah dibacanya terkhusus bacaan berbahasa Arab. Maharah Qiroah dapat dipelajari dengan
sebuah metode yaitu metode tutor sebaya atau yang dikenal dengan peer teaching. Metode tutor sebaya ini bertujuan
agar membangkitkan motivasi belajar siswa dalam penguasaan maharah qiroah, baik kemampuan membaca hingga
menganalisa suatu bacaan atau teks berbahasa Arab. Melalui metode tutor sebaya tersebut diharapkan dapat
membantu peserta didik dalam pembelajaran maharah qiroah. Oleh karena itu, makalah ini mencoba untuk
menjelaskan tentang metode tutor sebaya dalam pembelajaran maharah qiroah di era millenial.
Kata Kunci: Pembelajaran, Maharah Qiroah, Tutor Sebaya, Milenial.

املقممة
تعليم اللغة العربية يف عصر األلفية أمر مهم للغاية إلعداد الشباب الذين يتقنون اللغة العربية وجعل اإلفرادهم الذين جييدون
التحدث  ،والتواصل /ماهر يف الكالم  ،والتفكري املنطقي  ،والقراءة والكتابة  ،والتفكري اإلبداعي واإلبتكار 1.وهذه هي احلاجة إىل
جدا يف القرن احلادي والعشرين ،
أيضا مهمة ً
املهارة يف عصر األلفية  ،كما قال رضوان عبد هللا ساين أن مهارات التفكري النقدي هي ً

أي يف عصر املعلومات والتكنولوجيا حيث جيب تصفية املعلومات املختلفة بذكاء ونقدي 2.اللغة العربية فيه الفضائل كيجعل علم

األلة اليت تقودان إىل أن نكون قادرين على استكشاف مصادر اإلسالم (القرآن واحلديث)  ،وكذلك العلوم األخرى .اللغة العربية هي
أساس فتح أبواب العلوم الشراينية.
يف هذا العصر األلفي  ،يُطلب من املدرسني امتالك طريقة للتطبيق يف تعلم اللغة العربية أو التطبيق فيها  ،من خالل طرق

خمتلفة للتعلم مبا يف ذلك :احملاضرة  ،املناقشة  ،النقاش  ،األساليب املختربية  ،إخل .ذلك طرق يوجد طريقة واحدة يف إتقان قراءة
النصوص أو الكتب العربية  ،فإن الطريقة هي طريقة املعلّم العناصر .لذلك  ،حتاول هذه الورقة شرح طريقة املعلّم العناصر يف تعلم
املهارة القراءة يف العصر احلايل.

 1أزهار أرشد ,اللغة العربية و طريقة التعلبمه( ,يوكياكرات ,)2003 ,Pustaka Pelajar :ص .20
 2رضوان عبدهللا ساين ,التعليم األساسي ( ,HOTSتنغارنج ,)2019 ,Tira Smart :ص .53
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طريقة تعليم املعلّم العناصر هي تعليم املتمحور حول الطالب  ،ويف هذه احلالة يتعلم الطالب من الطالب اآلخرين الذين
كثريا عن أنفسهم ولديهم خربة أو مهارات أكثر من أصدقائهم .ميكن
لديهم حالة تقدم يف السن أو النضج  /احرتام الذات ال خيتلف ً

مساعدة املعلّم العناصر إزال عن االحراج يف نفسه .إن بياان األقران أسهل يف الفهم  ،ابإلضافة إىل أنه مع عدم وجود شعور ابلرتدد ،
فهما يف التعبري عن الصعوابت اليت يواجهواها .طريقة املعلّم العناصر
والنقص  ،والعار  ،وما إىل ذلك  ،حىت ال يرتدد الطالب األقل ً
أيضا للطالب الذين يستخدمون كمدرسني ألصدقائهم.
ليست مفيدة فقط للطالب الذين يرتددون يف السؤال أو أقل نشاطًا  ،ولكن ً
شخصا ما قد أتقن مادة ما وهو أنه يستطيع تعليمها لآلخرين.
إحدى العالمات اليت تدل على أن
ً

البحث

التعليم
يف املناقشة الفرعية هلذا تعليم  ،سيشرح املؤلف فيما يلي )1( :طرق تعليم  )2( ،مناهج تعليم  )3( ،أساليب التعليم.

طرق تعليم
نتحدث عن طرق تعليم إىل حد كبري بسبب ضبط هدف أو هدف حمدد من تعليم كشفت انان سودجاان أن طريقة تعليم
هي  " ،طرق تعليم هي طرق يستخدمها املعلم يف إقامة عالقات مع الطالب أثناء عملية التدريس" 3.يف حني صرح م .سوبري
سوتكنو  " ،طرق تعليم هي طرق لتقدمي املوضوع الذي أجراه املعلمون حبيث حتدث عمليات تعليم يف الطالب يف حماولة لتحقيق
األهداف" 4.ابلنسبة إىل أفندي  ،فإن طريقة تعلم اللغة هي "خطة شاملة لتقدمي اللغة بشكل منهجي على أساس اهج حمدد" 5.من
عدة آراء أعاله  ،ميكن استنتاج أن طرق تعليم هي وسيلة للمعلمني لتدريس أو تقدمي مواد معيّنة من أجل حتقيق أهداف تعليم
املطلوبة .الطريقة املستخدمة ملساعدة الطالب يف قراءة النصوص أو الكتب العربية هي طريقة املعلّم العناصر.

هنج التعلم
ميكن تفسري منهج تعليم على أنه نقطة انطالقنا أو وجهة نظران لعملية تعليم  ،واليت تشري إىل وجهة نظر حدوث عملية ما
نظرا إىل املقاربة  ،حيتوي تعليم على نوعني
زالت عامة ً
جدا يف طبيعتها وجتسد وتلهم وتقوي وأسس أساليب تعليم بنطاق نظري معنيً .
من األساليب  ،مها )1( :مناهج تعليم املوجهة أو املتمحورة حول الطالب و ( )2مناهج تعليم املوجهة أو اليت تركز على املعلم.

الطريقة املستخدمة أعاله تنتمي إىل النهج املتمحور حول الطالب وتنتمي إليها  ،حيث يُطلب من الطالب قراءة النصوص العربية
بفعالية من خالل تعليمهم من قِبل أقرااهم األكثر خربة وإتقان املواد منهم.
 3انان سودجاان ,أساس يف التعليم املتعلّم( ,بندونج ,)Falah Production :ص .76
4
اخلالق لوجود التعليم الناجح( ,بندونج ,)Prospect :ص .88
م .سوبري سوتكنو ,التعلّم و التعليم ّ
 5أمحد فوعد أفندي ,طريقة التعليم اللغة العربية( ,ماالنج ,)Misykat :ص .8
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تقنيات التعليم
ميكن تفسري تقنيات التعلم على أاها طريقة يقوم هبا شخص ما يف ممارسة أسلوب معني .يف هذه احلالة مع طريقة املعلّم
املعاصر ومن خالل اهج تعاوين (التطبيق املتمحور حول الطالب)  ،فإن التقنيات اليت ميكن استخدامها هي تقنيات للمناقشة  ،حيث
يناقش أصدقاؤان األكثر خربة مع بعضهم البعض حول مادة معينة  ،مث مع أساليب التعلم  ،والطرق والتقنيات إن شاء هللا  ،ميكن أن
يساعد الطالب على أن يصبحوا أكثر كفاءة يف قراءة النصوص أو الكتب أو اللغات العربية األخرى.

املهارة القراءة
املهارة القراءة اليت من املفرتض أن نكون قادرين عليها أو خرباء يف قراءة النصوص والكتب وغريها ابللغة العربية .يف هذه
املناقشة الفرعية  ،يشرح املؤلف ما يلي )1( :تعريف املهارة القراءة )2( ،األهداف املهارة القراءة  )3( ،خطوات لتعليم املهارة القراءة.

تعريف املهارة القراءة
أصلياً  ،كلمة املهارة القراءة هي شكل مصدر من مـهـر  -ميهر مما يعين أنه ذكي أو ماهر 6.كلمة قـراءة هي شكل مصدر

لكلمة قرأ  -يقرأ واليت تعين القراءة 7.يف اإلصطالح ،يقول حممود فراج كلمة املهارة هي مهارة جيب تطويرها يف تعليم اللغة العربية.8.

يعرف أمحد إزان القراءة على أاها رؤية وفهم حمتوايت ما هو مكتوب من خالل التعبري أو يف القلب والتهجئة أو قراءة ما هو
مكتوب 9.من عدة مصادر  ،ميكننا أن نستنتج أن مهارة القرادة اليت تعين مهارات القراءة يف هذه الورقة هي قدرة لغوية لدى الشخص
يف رؤية وفهم املعاين الواردة يف النصوص أو الكتب أو غريها من الناطقني ابلعربية مبهارة  ،احلق وطالقة .حىت يتسىن للقارئ فهم
الرسالة اليت يريد الكاتب إيصاهلا من خالل كتاابته وفهمها بشكل صحيح ودقيق.

األهماف من املهارة القراءة
جيب أن يكون لكل تعلم هدف أو هدف حمدد  ،وليس ألي من هذه األهداف أي غرض  ،يف حني أن هدف التعلم
القروي هو حتقيق األهداف اليت وضعتها وزارة التعليم من خالل املنهج وخطة تطبيق تعلم اللغة العربية لتنمية وتطوير أربع مهارات
لغوية وهي :مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة 10.تشمل مهارات القراءة شيئني مها:

6
املنور :قاموس العريب-اإلندونسي( ,سورااباي ,)Pustaka Progresif :ص .1460
منورّ ,
أمحد ورصان ّ
 ,.Ibid 7ص .1184
 8حممود فراج عبد احلافظ  ,dkkمذ ّكرات الدراسة الرتبوية ,)t.c; t.tp: 1412 H( ,ص .101
 9هنري غنرت اترجيان ,قراءة :من مهارة اللغة cet I;( ,ed revisi ,بندونج ,)2008 ,Angkasa Bandung :ص .9-7
 10من الشبكةHttp:// AhsanBlogdetik.Com/2008/12/28/Pemanfaatan Internet dalam Pembelajaran Bahasa Arab :
( 17 Juni 2019).
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. 1التعرف على األجبدية العربية اليت مت ترتيبها يف كلمات يف سلسلة من اجلمل وتلفظها بسرعة وبشكل صحيح.
. 2فهم ما يقرأ  ،إذا كنت تقرأ مواد القراءة العربية.11

خطوات لتعليم املهارة القراءة
يف عملية تعلم القرع  ،ميكن للصديق القيام ببعض اخلطوات التعليمية لصديقه  ،كما أوضحت النظرية حسب هشام الزيين
( 1 :2001يف أمني سويتنو)  ،مث خطوات أساليب التدريس من األقران هي كما يلي:

12

. 1خيار املواد اليت تسمح للطالب بدراسة املواد بشكل مستقل .تنقسم املواد التعليمية إىل مادة فرعية (مقطع مادة).
قسم الطالب إىل جمموعات صغرية غري متجانسة  ،بقدر املواد الفرعية اليت سيتم تسليمها بواسطة املعلّم .ينتشر الطالب األذكياء
ّ .2
يف كل جمموعة ويعملون كمعلّم العناصر.

 . 3يتم إعطاء كل جمموعة مهمة دراسة مادة فرعية واحدة .يتم مساعدة كل جمموعة من قبل الطالب الذين يتمتعون ابلذكاء كمعلّم
العناصر.
. 4أعطهم وقتًا كافيًا لإلعداد  ،سواء يف الفصل أو خارج الفصل.
. 5تقدم كل جمموعة من خالل ممثلها مادة فرعية وف ًقا للمهمة اليت مت منحها يعمل املعلم كمتحدث رئيسي.
. 6بعد أن تقدم مجيع اجملموعات مهامها ابلتسلسل وف ًقا لرتتيب املواد الفرعية  ،قدم استنتاجات وتوضيحات إذا كان هناك فهم
للطالب حيتاج إىل تصحيح.

كمثال على التطبيق :يف الفصل هناك طالب يريدون مناقشة مع أقرااهم أعمارهم حول فعل املادة  ،فاعل  ،مفعول  ،وبعد
ذلك جيمع أصدقائه يف  3أجزاء  ،اجلزء األول يبحث عن األفعال  ،والثاين يبحث عن أمثلة من فاعل  ،يف حني أن اثلثًا  ،حبث عن

مثال مفعول .مث جيسد الطالب بعض األمثلة  ،مث يسأل على الفور كل جزء ابلنتائج  ،ويعطي حلظة حىت يتسىن لكل جمموعة ترتيب

مجلة ابللغة العربية .وقدم أصدقاؤه حبماس إجابة لكل شخص  ،مث بعد إجابة أصدقائه  ،انقش الطالب بقراءة اجلملة بشكل صحيح ،
وشرح القواعد الواردة يف ترتيب فعل  ،فاعل  ،مفعول .إىل جانب ذلك استمر املعلم يف املساعدة حىت اهاية التفسري.
بعد ذلك  ،سوف يوضح املؤلف ما هي طريقة املعلّم املعاصر ؟ ما هي فوائد التعلم مع أساليب املعلّم املعاصر ؟
11
مقرر التعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمي .جاكرات ,1976 ,Depag RI :ص .121
أ .أكرام ماليباري ّ ,LAS. Etal
 12من الشبكةTeacher Creative Corner. 2010. Pembelajaran Dengan Methode Tutor Teman Sebaya. :
[Online]. Tersedia: http://baliteacher.blogspot.com/201 0/02/pembelajaran-denganmethode-tutorteman.html. [17 Juni 2019].
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طريقة املعلم املعاصر
تعريفه
طريقة املعلّم املعاصر هي طريقة ذات صلة متارس يف عصر األلفية جليل األلفية واليت كانت يف هذا العصر قائمة على أساس
رقمي  ،والتعليم  ،وشراء الضرورايت األساسية  ،واالحتياجات اإلضافية  ،وكذلك املعامالت القائمة على الرقمية .يف مواجهة ذلك ،
جيعل الطالب جيدون صعوبة يف فهم املواد اليت يدرسها املعلم  ،لذلك مع طريقة املعلّم املعاصر هذه  ،إن شاء هللا  ،ميكن أن تساعد
الطالب يف أي تعلم  ،وخاصة تعلم اللغة العربية يف حتسني القدرة على قراءة النصوص أو الكتب أو غريها من اللغات العربية.
وينرنو سورمخد وكشف املعلمون األقران هي واحدة من اسرتاتيجيات التعلم للمساعدة يف تلبية احتياجات الطالب .هذا هو اهج
معا  ،وسيشعر الطالب املشاركون يف املعلّم
تعاوين بدال من التنافسية .يتم تعزيز االحرتام والتفاهم املتبادلني بني الطالب الذين يعملون ً

أيضا من جتارهبم .يساعد هذا يف تقوية ما تعلمه وحصل عليه من املسؤوليات املنوطة به .عندما
املعاصر ابلفخر بدورهم ويتعلمون ً
أيضا قدرات أفضل لالستماع والرتكيز وفهم ما يتم تعلمه بطرق ذات معىن .من
يتعلمون مع مدرسني من األقران  ،يطور الطالب ً
املرجح أن ينجح التوضيح من خالل التدريس النظري لألصدقاء أكثر من املعلم .يرى املتعلمون املشكالت بطريقة خمتلفة عن البالغني

ويستخدمون لغات أكثر دراية.

13

وف ًقا لكسواي وحيرديت يف أراي جليل  ،اكتب أن "تعريف األقران /املعلّم املعاصر هو طالب ذكي يساعد يف تعلم الطالب

اآلخرين يف نفس الصف" 14.وف ًقا مليلر  ،جيادل أبن "كل مرة حيتاج فيها الطالب إىل مساعدة من طالب آخرين  ،وميكن للطالب

التعلم من طالب آخرين".15

صرح هشام زيين من أمني سويتنو ( ) 24 :2004أن "أفضل طريقة تعليمية هي تعليم اآلخرين .لذلك  ،فإن اختيار منوذج
تعليمي لتعليم األقران كاسرتاتيجية للتعلم سيساعد الطالب بشكل كبري يف تدريس املواد إىل أصدقائهم".
من العديد من نظرايت اخلرباء اليت تفيد أبن طرق التدريس من األقران ميكن استنتاجها  ،يتم استخدام طريقة تعلم ذات صلة عندما
يواجه الطالب الزمالء صعوبة يف فهم املواد اليت يتم تدريسها  ،والطرق بطرق تعاونية تركز على الطالب ليكونوا قادرين على التفكري
الناقد واإلبداعي واالبتكاري  ،والطرق اليت ميكن من خالهلا الطالب اآلخرين تعليم بعضهم البعض من الطالب الذين يفهمون ابلفعل
للطالب الذين ال يفهمون.
فوائم أساليب من طريقة املعلم املعاصر
 13وينرنو سورمخد ,طريقة التعليم( ,جاكرات ,)1994 ,Depdikbud :ص .53
 14أراي جليل  ,dkkالتعليم املزدوج( ,جاكرات ,)1997 ,Depdikbud :ص .3.38
 ,.Ibid 15ص .3.34
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فوائد دور املعلّم املعاصر وف ًقا لدوسوندا هي كما يلي:16
. 1إعطاء أتثري إجيايب  ،سواء يف التعليم أو االجتماعي للمعلم  ،و املعلّم املعاصر
. 2هي طريقة عملية للمساعدة بشكل فردي يف القراءة
. 3حتقيق القدرة على القراءة مع املعلّم املعاصر النتائج ميكن أن تكون أفضل
. 4يزداد مقدار الوقت الالزم لقراءة الطالب.
.
تشمل املزااي األخرى اليت شرحها ديفيد دود ( )8 :2014ما يلي:
. 1التعاون مع األصدقاء
. 2التفكري الناقد
. 3ذكي للتواصل املعرفة ميتلكها
. 4إدارة كيفية التعلم
. 5قدرة التقييم املستقل واألقران.
من خالل شرح بعض الفوائد املذكورة أعاله  ،تعد طريقة التدريس من األقران مناسبة ح ًقا عندما يواجه الطالب صعوابت

يف تعلم اللغة العربية خاصةً عندما يكون من الصعب عليهم قراءة النصوص العربية.

اخلالصة
تعليم اللغة العربية يف عصر األلفية أمر مهم للغاية إلعداد الشباب الذين يتقنون اللغة العربية وجعل اإلفرادهم الذين جييدون التحدث ،
والتواصل /ماهر يف الكالم  ،والتفكري املنطقي  ،والقراءة والكتابة  ،والتفكري اإلبداعي واإلبتكار.

 16من الشبكة :دوسوندا .2008 .إدارة تعليم األقران املعلم .[online] .املتاحةhttp://dossuwanda.wordpress.com/2 ( :
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طريقة املعلّم املعاصر هي طريقة تعلم ذات صلة تُستخدم عندما يواجه الطالب الزمالء صعوبة يف فهم املادة اليت يتم تدريسها  ،والطرق

بطرق تعاونية تركز على الطالب من أجل أن يكونوا قادرين على التفكري الناقد واإلبداعي واالبتكاري  ،وهي طريقة يعلم هبا الطالب
اآلخرون بعضهم البعض من الطالب الذين يفهمون ابلفعل الطالب الذين ال يفهمون.

إن تعليم املهارة القراءة جيد جداً  ،إن شاء هللا  ،ابستخدام طريقة املعلّم املعاصر هذه  ،ميكن القيام أبساليب املعلّم املعاصر ابستخدام

منهج الطالب وأساليبه بطريقة املناقشة .يف هذا البحث مت شرحه من الفهم واألساليب واملقارابت وأساليب تعليم  ،ومن وجهة نظر
الفهم العميق والفوائد واخلطوات يف تعليم املهارة القراءة العالية إىل الفهم واملزااي اليت مت احلصول عليها ابستخدام طريقة املعلّم املعاصر.
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