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 الباب الثانى 

 النظريات

 تعليم اللغة العربية . أ

 تعريف تعليم اللغة العربية .1

عملية األشخاص لنيل تغيري  قال حممد سوريا ىف كتابه أن التعليم هو

رّكز  1اجلديد مجيعا كتحصيل اخلربة األشخاص ىف التفاعلية بالبيئة. النفس

ال عمر املتغري. من ناحية أخرى، كما ق هذا التعريف متعلما كالنفس

هاماليك، التعليم هو جمموعة تركيبات الىت حتتوى عناصر اإلنسان، واملادة، 

فلذلك،  2التعليم. والوسائل، والتجهيزات، والطرق املتعلقة لتحصيل أغراض

ختلص الباحثة أن التعليم هو سعي عمد من املعلم لتدريس املتعلم )توجيه 

 غراض املعنية.اإلتصاىل املتعلم مبصادر التعليم( ىف حتصيل األ

قال مصطفى الغالياىن ىف كتابه أن اللغة هي أقوال الىت يستعملها 

اللغة هي مجيع القواعد من عادة الكلمات ملواصلة  3القوم لتكلم مقصودهم.

                                                                 
1
 Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung : Pustaka Bani 

Quraisy, 2004), hlm 7.  
2
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 57.  

 
3
 7(، ص 1987، )بريوت : املكتبة العصرية، جامعة الدروس العربيةمصطفى الغالياىن،   
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مث قال حممد املبارك ىف   4بني األشخاص ىف اجملتمعات كل أفعال اليومية.

ذى قد أستلم من احلسي لتحويل كل شيئ الكتاب عبد املعني أن اللغة ألة 

فلذلك، ختلص الباحثة أن اللغة العالقة بني أفعال اليومية  5إىل القلب.

تصنع اجملتمعات اللغة أو والتفكري. تبدأ اللغة من عملية اإلتصال بالبيئة مث 

اللهجة ساذجا، حىت تعرف اللغات املختلفة واللهجات املختلفة ىف كل 

 البيئة.

لباحثة أن تعريف تعليم اللغة العربية عملية من الشرح املذكور، ختلص ا

غراض املعرفة اللغة العربية . واألالتدريس بني املعلم واملتعلم على اللغة العربية

وكان تعليم اللغة وتسهل التعليم القرأن.  وتفهيمها وإستعماهلا كألة اإلتصايل

 العربية إلستيعاهبا ومهاراهتا. 

 أهداف تعليم اللغة العربية .2

التعليم والتعلم تؤسس على الوصول إىل أهداف التعليم غالبا. عملية 

بعد إنتهاء عملية  واهلدف يعني على ما يقدر ويعلم أو ما يفعلها املتعلم

التعليم والتعلم. وأما األهداف املعارف واملهارات واملواقف. قد تعينت 

                                                                 
4
، )القاهرة: دار الثقافة لللطبعة والنشر، أساسيات تعليم العربية والرتبية الدينية اللغةى فتح على يونس وغريه، عل  

  .12(، ص 1981
5
  Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah terhadap 

Fonetik dan Morfologi), (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm 37. 
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وهذه 6ل.أهداف التعليم املادة الدراسة وكيفية إيصال املادة وإستخدام الوسائ

إىل ثالثة مستوايات املتعلقة، األهداف بنسبة تعليم اللغة األجنبية تنقسم 

 7وهي:

 األهداف العامة .أ 

 األهداف املهارات .ب 

 األهداف املواقف .ج 

إن تعيني أهداف التعليم مهم جدا لتحصيل عملية التدريس. عند 

 8فتحى على يونس، أهداف تعليم اللغة العربية كما يلى:

العربية مع املواد األخرى ىف تنمية الطالب الىت هي تشرتك اللغة      .أ 

 الفكرة واملهارة واجلهدة مع إستخدامها باإلجتاهات الصحيحة.

 إستخدام مهارات اللغوية  .ب 

إستخدام قدرة التفاعل واألنشطة اللغوية الىت تعرب من حاجته    .ج 

 وإهتمامه ومشكالت جمتمعه.

 

                                                                 
6
 Djago Tarigan dan H.G., Teknik Pengajaran Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1996), hlm 8  
 183(، ص 1978اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها، )الكويت: عامل املعرفة،  نايف خزمان وعلى حجاج، 7

8
 70-71(، ص 1995دار املشرق،ه وإجراءاته،)بريوت: فتحى على يونس، تعليم اللغة العربية أساس 



26 

 

 9لغة العربية كما يلى:عند دكتور حممد على اخلوىل، أهداف تعليم ال

 القراءة البحث    .أ 

وهنا تكون قراءته قد يقراء املرء متهيدا لبحث يريد أن يكتبه. 

 إنتقائية ألنه يقراء ما يتعلق مبوضوع حبثه فقط.

 القراءة للتلخيص .ب 

قد يقراء املرء نصا ما من أجل تلخيصه. وهنا تكون القراءة 

كتشف األفكار الرئيسية متأنية ودقيقة وشاملة ألن القارئ يريد أن ي

 ويستبعد التفاصيل غري املهمة.

 القراءة لإلعالم .ج 

قد يقراء املرء ليسمع اآلخرين مثلما يفعل املذيع ىف الرديو 

 والتلفزيون.

 القراءة لإلختبار .د 

قد يقراء املرء إستعدادا إلختبار ما، وهنا تكون القراءة دقيقة 

ة من أجل ضمان متأنية. وقد يضطر القارئ إىل القراءة املتكرر 

 اإلستيعاب واحلفظ. 
                                                                 

9
-112(،  ص 1982دكتور حممد على اخلوىل، أساليب تدريس اللغة العربية، )الرياض: مملكة العربية السعودية،   

113 
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 القراءة للمتعة .ه 

قد يقراء املرء من أجل املتعة ومتضية الوقت. وىف هذه احلالة، 

اليقراء قراءة مركزة ىف العادة، بل قد يقفز من سطر إىل أخر ومن 

 صفحة إىل أخرى.

 القراءة للعبادة .و 

تيسر قد يقراء املرء تعبدا هلل، مثلما حيدث حني يقراء املرء ما ي

 له من القرأن الكرمي.

 طرائق تعليم اللغة العربية .3

جمموعة األساليب الىت يتم هي  الىت  (method)طريقة التدريس 

بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجى للمتعلم من أجل حتقيق األهداف تربوية 

معينة. والطريقة هبذا املفهوم الشامل ليست جمرد الوسيلة لتوصيل املعرفة، أو 

املعلم ىف داخل الفصل وحسب، وإمنا وأنشطة تدريسية يقوم هبا إجراءات 

هي خطة شاملة، يستعان هبا ىف حتقيق اهلدف الرتبوي املنشود، وتطلب 

عددا من اخلطوات واإلجراءات واألساليب واألنشطة ىف داخل الفصل 

وخارجه، وترتبط بطريقة إعداد املنهج، وتأليف الكتاب املقرر، واختيار 
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عليم، والتوجيهات الىت وتنظيمها، ووسائل التقومي، وتقنيات التموضوعاته، 

 10ها دليل املعلم.يشتمل علي

إن طريقة التدريس مفهوم أوسع وأبعد من جمرد إجراءات تدريسية 

يقوم هبا املعلم ىف الفصل. إن الطريقة هنا تعىن اخلطة الشاملة الىت يستعان 

مثل خيط املسبحة الذى ينتظم هبا ىف حتقيق اهلدف الرتبوي املنشود، إهنا 

عددا من املكونة الرئيسية، ومن املمكن أن تلمس هذا اخليط ىف  الطريقة 

الىت ألف هبا الكتاب املقرر، وىف املوضوعات املختارة، وىف التوجيهات الىت 

يشتمل عليها دليل املعلم، وىف املادة الىت وضعت على شرائط التسجيل، 

 التدريبات اللغوية وىف الواجبات املنزلية املعدة، والطريقة الىت سجلت هبا، وىف

وىف الوسائل التعليمية املختارة، وطريقة إستخدامها، وىف نوع األسئلة امللقاة، 

 11ويف غري ذلك من جوانب خمتلفة للعملية التعليمية.

 12ومن الطرائق املعروفة ىف ميدان تعليم اللغات األجنبية:

 (The Grammar-Translation Method)طريقة القواعد والرتمجة  .1

                                                                 
10

نشر، )الرياض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء ال طرائق تعليم اللغة العربية،عبد العزيز إبراهيم العاصلى،   
 .  23-22(، ص2002

)إيسيسكو : منشورات  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،  11  
 69(، ص 2003املنظمة اإلسالمية والعلوم والثقافة، 

 
12

 23ص  ...طرائق تعليم اللغة العربية،عبد العزيز إبراهيم العاصلى،   
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هلذه الطريقة عدة أمساء أخرى. فيدعوها البعض"الطريقة 

طريقة وقد مسيت هذه  13القدمية". ويدعوها أخرون "الطريقة التقليدية".

بطريقة القواعد والرتمجة ألهنا هتتم بتدريس القواعد، بأسلوب نظري 

ث يتم التدريس مباشر، وتعتمد على الرتمجة من اللغة األم وإليها، حي

إليها القواعد والكلمات واجلمل. وقد يكون سبب  باللغة األم، وترتجم

اللغة، أو  عد غاية ىف ذاته، حيث ينظره أنهالتسمية هو أن تدريس القوا

أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل وطرائق التفكري، كما أن الرتمجة من اللغة 

الطريقة  سة اللغة. وكانتالرئيس من درا اهلدف إىل اللغة األم هى اهلدف

السائدة ىف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حىت وقت 

قريب، والتزال متبعة ىف كثري من برامج تعليم اللغة العربية لغة أجنبية، أي 

الناطقني بلغات خارج الوطن العريب، وخباصة لدى معلمى العربية 

 14الطالب املتعلمني.

بني أن عيوب هذه الطريقة أكثر من مزاياها. ىف ضوء ما سبق، يت

أن هذه العيوب التعين بالضرورة عدم اإلستفادة منها ىف حاالت 

                                                                 

 
13

 20...، ص على اخلوىل، أساليب تدريس اللغة العربية،دكتور حممد   

14
  34ص... طرائق تعليم اللغة العربية،عبد العزيز إبراهيم العاصلى،  
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ومواقف معينة.  وسوف نشري ىف النقاط اآلتية إىل هذه املزايا مث نعقبها 

 15بالعيوب. املزايا هذه الطريقة كما يلى:

ب، حيث هذه الطريقة قد تكون مناسبة لألعداد الكبرية من الطال .أ 

ال يستطيعون املشاركة الفعلية ىف الفصل وال التفاعل مع املعلم 

مع زمالئهم فيحتاجون حينئذ إىل الكتاب املقرر، وإىل  والاحلديث 

الكراسة يدونون عليها مايسمعون من املعلم، ويعتمدون فيما تبقى 

على الرتمجة واملعاجم ثنائية اللغة. كما أهنم ىف حاجة إىل معرفة 

 عد من الكتاب، للرجوع إليها عند احلاجة.القوا

الرتكيز على القواعد قد يفيد من هم ىف املراحل املتقدمة من دراسة  .ب 

اللغة، وقد تكون هذه الطريقة مهمة للمتخصصني ىف اللغويات أو 

 ىف تعليم اللغة األجنبية والثقافات.

هذه الطريقة قد تكون مفيدة عندما تكون احلاجة ماسة إىل تعلم  .ج 

فردات وعبارات ومجل ألغراض خاصة، سواء كانت هذه امل

 األغراض دينية أم علمية أم سياسية.

                                                                 
15

 42نفس المراجع، ص  
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رمبا يلجاء إىل هذه الطريقة عندما يكون اهلدف من تعلم اللغة هو  .د 

تدريسها، أو التعود على الكتابة القدرة على القراءة باللغة املراد 

 العلمية املتخصصة، من غري حاجة إىل اإلتصال الشفهى.

 عض خطوات هذه الطريقة ضرورية ىف حاالت معينة ب .ه 

 يستفاد هذه الطريقة ىف حالة التعلم الذايت .و 

يرى بعضهم أن عدم استناد هذه الطريقة إىل نظرية واضحة أو  .ز 

 مدخل معني

هذه الطريقة مناسبة للظروف الىت نشأت فيها  واملراحل  الىت تلتها  .ح 

حل السابقة حىت وقت قريب وقد تكون حمققة  لألهداف ىف مرا

عندما كان اهلدف من تعلم اللغات األجنبية حتقيق أغراض فكرية 

وثقافية  وأدبية مع صعوبة اإلتصال بالناطقني باللغة أو املتحدثني 

 هبا.

دلت الشواهد على أن كثريا ممن تعلموا هبذه الطريقة كانوا أقدر من  .ط 

مبكرة  غريهم على القراءة باللغة اهلدف والكتابة أحيانا، ىف مراحل

  من تعلم اللغة.
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 16العيوب من هذه الطريقة كما يلى:

إعتماد هذه الطريقة على الرتمجة واإلهتمام بتعليم القواعد نظريا، وقلة  .أ 

اإلهتمام باملهارات اللغوية األخرى، غالبا ما يؤدي إىل صعوبة 

الفهم، وتأخر احلديث باللغة اهلدف، ورمبا تقود الطالب إىل 

 يبة األمل وقد يؤدي إىل به إىل ترك الربنامج.اإلحباط والشعور خب

اإلهتمام مبهارة القراءة والكتابة وعدم اإلهتمام بالفهم وقلة احلديث  .ب 

باللغة اهلدف وسالمة النطق، كل ذلك لن يؤدى إىل بناء كفاية 

 اللغوية السامية ىف بقية املهارات.

األم  إىل تدخل أنظمة اللغةالتدريس هبذه الطريقة غالبا ما يقود  .ج 

للمتعلم إلى أنظمة اللغة اهلدف، وقد تستمر هذه املشكالت مع 

املتعلم، ورمبا يصعب  عليه التخلص منها، مهما تقدمت  به املراحل 

 ألنه تعود على الرتمجة والتفكري باللغة األم.

الطالب يتعلم اللغة هبذه الطريقة، غالبا ما يصعب عليه إنتاج مجل  .د 

إنتاج مجل صحيحة لغويا ومقبولة  سليمة وطبعية اي يصعب عليه

إجتماعيا ألنه تعلم اللغة بطريقة حنوية متكلفة. فقد تعود على رصف 

                                                                 
16
 47-45...ص  طرائق تعليم اللغة العربية،عبد العزيز إبراهيم العاصلى،  
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الكلمات الىت حفظها ىف منظومة حنوية شكلية، تفوح منها رائحة 

 الرتمجة.

ليس لدى معلم اللغة وقفا هلذ الطريقة ما حيفزه على اإلببداع وتنويع  .ه 

مكبل اليدين، مقيدا مبا ىف  األنشطة وشحذ مهم الطالب، مادام

 الكتاب املقرر غري قادر على اإلجتهاد  والتطوير.

يالحظ أن موقف الطالب داخل الفصل سليب، يتلقى الشرح  .و 

واإلمالء، فيكتب ويرتجم وحيفظ، ويعيش ىف جو حماط بالتوتر 

واخلوف والعنت وخيبة األمل، وذلك مما يؤدى إىل تدىن مستوى 

 الدافع  حنو التعلم.

  (The Audiolingual Method) ريقة السمعية الشفهيةط .2

جاءت هذه الطريقة رد فعل للطريقة التقليدية وللطريقة املباشرة 

معا, وللطريقة السمعية الشفهية مسميات أخرى مثل "الطريقة الشفوية" 

الطريقة اللغوية". وكان امسها أول ما ظهرت "أسلوب اجليش" ألهنا  و "

دمت ىف تعليم العسكرين األمريكيني اللغات استخدمت أول ما استخ
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األجنبية إلرساهلم ىف مهمات خارج بالدهم بعد احلرب العاملية الثانية. 
17   

تنطلق هذه الطريقة من منطلق بنيوي سلوكى، حيث تنتظر إىل 

اللغة على أهنا جمموعة من الرموز الصوتية الىت يتعارف أفراد اجملتمع على 

فيما بينهم. وأهنا بنية شكلية وظاهرة قيق اإلتصال داللتها ووظائفها، لتح

اجلانب املكتوب منها مظهر  شفهية، األصل فيها الكالم الشفهى، وأن 

ثانوي. وهتتم هذه الطريقة بتدريس األمناط الثقافية للغة اهلدف من 

 18خالل التدريس اللغة ذاهتا. 

 19املزايا من هذه الطريقة السمعية الشفهية كما يلى:

مام جبانب الشفهى من اللغة، إنطالقا من نظرة هذه الطريقة اإلهت .أ 

 لطبيعة اللغة ووظيفتها ىف اإلتصال.

واحلرص على تقدمي اإلهتمام بثقافة اللغة اهلدف مبفهومها الشامل،  .ب 

مناذج منها ىف مواقف احلياة العادية، من خالل الصور واألفالم 

 واألشرطة السمعية.

                                                                 
17

  23، ...، صأساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل،   

18
 95، ص  ... طرائق تعليم اللغة العربية،عبد العزيز إبراهيم العاصلى،   

19
 110- 109، صنفس املراحع 
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ة إىل اللغة األم أو إستيعانة بلغة تعلم اللغة اهلدف من غري ترمج  .ج 

 وسيطة

التفكري باللغة اهلدف هو اهلدف اإلمسي هلذه الطريقة، وهذا هدف  .د 

نبيل. وقد وضعت عدة وسائل لتحقيقه، كما احلديث 

الشفهى.واإلبتعاد عن الرتمجة، واإلستيعانة بتقنيات التعليم، كالصور 

 وأشرطة التسجيل.واألفالم 

يقة غري مباشرة أمر مطلوب، إذا أحسن إختيار تقدمي قواعد اللغة بط .ه 

الصيغ الصرفية واألبواب والوظائف النحوية، ومل يبالغ قى التدريب 

 عليها بأساليب التالية.

 20العيوب من هذه الطريقة السمعية الشفهية كما يلى:

التأكيد على اجلانب السمعى الشفهى، الذي قامت عليه هذه  .أ 

ن، فقد نادت فيه أكثر من طريقة من الطريقة، ليس جديدا ىف امليدا

، ومل تفلح واحدة منها ىف حتقيق اهلدف األمسي من الطرق السابقة

 تعليم اللغة، وهو حتقيق اإلتصال الناجح.

                                                                 
20

 112-111 ، ص...  طرائق تعليم اللغة العربية،عبد العزيز إبراهيم العاصلى،  
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الفصل التام بني مهارات اللغة، كما هو احلال ىف هذه الطريقة، غالبا  .ب 

ما يضيع الفرض على بعض الطالب، وخباصة الطالب املهتمون 

ءة والكتابة ألغراض دينية أو أكادميية، أي أن هذه الطريقة ال بالقرا

 تليب احلاجة اخلاصة للمتعلمني.

ختتيص فرتة طويلة من الربنامج لإلستماع فقط، وتأخري القراءة  .ج 

والكتابة، قد يؤثر سلبا على فهم الطالب ملا يسمعون. فمن 

كلها املالحظة أن كثريا من الطالب اليفهمون الكلمة مامل يروا ش

مكتوبا ىف أثناء مساعها. وقد يضطرون إىل كتابة بعض ما يسمعون 

من كلمات وعبارات بطرق خاطئة. فتثبت هذه األخطاء وتستمر 

 معهم ويصعب تصحيحها فيما بعد.

بناء على ما ورد ىف الفقرة السابقة. فإن هذه الطريقة التراعى الفروق  .د 

نشطة الطريقة بني املتعلمني. وهذا ينطبق على معظم أالفردية

املفروضة على املعلم، فضال على املتعلمني. وخباصة احملاكاة والرتديد 

وبعض احلركات، الىت التناسب األذكياء وال الكبار ىف السن أو ىف 

العلم أو ىف املنزلة اإلجتماعية. وهذا يقودنا إىل القول بأن هذن 

جيدون الطريقة قد تصلح لألطفال، بيد أهنا التصلح للكبار الذين 
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صعوبة ىف متابعة األنشطة والذين غالبا ماحيرصون على فهم القواعد 

من خالل التفكري والتحليل، واليعتمدون على التكرار واحلفظ 

 واحماكاة والتقليد. 

إعتماد هذه الطريقة على نتائج التحليل التقابلى ىف إعداد اخلطط  .ه 

األنشطة  واملناهج. اختيار املواد التعليمية وتقدميها ، وتنفيذ

واإلجراءات. وقد أثبتت نتائج بعض الدراسات أن كثريا من األخطاء 

الىت توقع مؤيد والتحليل التقابلى أن يقع فيها املتعلمون بسبب 

إختالف لغاهتم عن اللغة األم، مل حتدث بالفعل. وأن املتعلمني وقعوا 

 ىف أخطاء مل تكن متعاقعة ىف األصل.

 (The Reading Method)طريقة القراءة  .3

وقفا هلذه الطريقة، وهو القدرة على فهم  اهلدف من تعلم اللغة 

هذه الطريقة قد نبهت إىل جوانب مهمة ىف تعليم املقروء فهما دقيقا. 

اللغات، كاختيار املواد اللغوية وترتيبها وتقدميها بطريقة عملية، واإلهتمام 

القراءة وقلة  بالتدريبات والقراءة احلرة. كما أن اإلقتصار على مهارة
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اإلهتمام باملهارات األخرى. جعل تناول هذه الطريقة لتعليم اللغة تناوال 

 21حمدودا.

  (The Silent Way) طريقة الصامتة .4

طريقة بطريقة الصامتة إلعتمادها على املبدأ وقد مسيت هذه   

، وأن يشجع القائل بأنه ينبغى ملعلم اللغة أن يكون صامتا معظم الوقت

لى النطق والكالم باللغة اهلدف قدر اإلمكان، مستعينا ىف الدارسني ع

هذه ذلك الوسائل  املعينة من عصي وألوان ورسوم وحركات وغري ذلك. 

خمصوصة لتعليم اللغات األجنبية. تعلم اللغات األجنبية عملية  طريقة

 22ختتلف إختالفا بينا عن اكتسساب الطفل لغته األم. 

  (The Direct Method) طريقة املباشرة .5

طريقة بطريقة املباشرة ألهنا تفرتض وجود عالقة وقد مسيت هذه 

مباشرة بني الكلمة والشيئ أو بني العبارة والفكرة، من غري حاجة إىل 

وساطة اللغة األم أو تدخلها. ظهرت هذه الطريقة ىف الوقت الىت ظهرت 

ة عملية الىت دعت إغلى دراسة اللغة دراسفيه الدراسات اللغوية احلديثة، 

طريقة تنظر إىل تعلم اللغة الثانية بأنه سلوك طبعي، ينبغى هذه جمردة. 
                                                                 

 
21

 89-88ص... طرائق تعليم اللغة العربية،عبد العزيز إبراهيم العاصلى،  

 
22

 210 نفس املراجع، ص 
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أن يتم بطريقة طبعية مباشرة، مثلما يكتسب الطفل لغته األم، بعيدا عن 

 23الشرح املباشر والرتمجة وغري ذلك من األساليب النظرية.

 24ظهرت الطريقة املباشرة الىت متتاز مبايلى:

رة األولوية ملهارة الكالم بدال من مهارة القراءة تعطى الطريقة املباش .أ 

 والكتابة والرتمجة، على أساس أن اللغة هى الكالم بشكل أساسي.

تتحنب الطريقة املباشرة إستخدام الرتمحة ىف تعليم اللغة األجنبية  .ب 

وتعتربها عدمية اجلدوى، بل شديدة الضرر على تعليم اللغة املنشودة 

 وتعلمها.

املباشرة، فإن اللغة األم ال مكان هلا ىف تعليم اللغة مبوجب الطريقة  .ج 

 األجنبية.

تستخدم الطريقة املباشرة اإلقرتان املباشر بني الكلمة وما تدل عليه.   .د 

كما تستخدم اإلقرتان املباشر بني اجلملة واملوقف الذى تستخدم 

 فيه. وهلذا مسيت الطريقة بالطريقة املباشرة.

                                                                 
23

 66ص... طرائق تعليم اللغة العربية،عبد العزيز إبراهيم العاصلى،   

24
 23-22... ص دكتور حممد على اخلوىل، أساليب تدريس اللغة العربية، 
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التقليد واحلفظ" حيث يستظهر تستخدم هذه الطريقة أسلوب " .ه 

الطالب مجال باللغة األجنبية وأغاىن وحماورات تساعدهم على إتقان 

 اللغة املنشودة.

ومل تنج هذه الطريقة من إتتقاد رجال األساليب وعلماء اللغة. ومن 

 25بني اإلنتقادات املوجهة إىل هذه الطريقة ما يلى:

ملهارات اللغوية هتتم هذه الطريقة مبهارة الكالم على حساب ا .أ 

 األخرى.

عند ما ال تستخدم هذه الطريقة اللغة األم ىف تعليم اللغة األجنبية،  .ب 

فإن كثريا من اجلهد يبذل وكثريا من الوقت يضيع. ولو استخدمت 

هذه الطريقة اللغة األم بشكل حمدود لتوفر كثري من اجلهد وكثري من 

ريقة بأهنا الوقت. ولذا فإن بعض رجال األساليب يتهم هذه الط

 أبعد الطرق عن كوهنا مباشرة.

إن إستبعاد هذه الطريقة لألحكام النحوية من التعليم حيرم املتعلم  .ج 

من إدراك  ماهية القوالب النحوية الىت تنتظم فىها كلمات اللغة 

 لتكوين اجلمل.

                                                                 
25

 23-22... صدكتور حممد على اخلوىل، أساليب تدريس اللغة العربية، 
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  (The Natural Method)طريقة الطبعية .6

ب اللغة الثانية. من نظرية كراشن ىف اكتساتنطلق الطريقة الطبعية 

وختتص بفرضية الدخل اللغوي وفرضية املصفى اإلنفعايل، وتقدمي 

فالدخل اللغوي مفهوم أساس اكتساب اللغة. اإلكتساب على التعلم. 

وخيتص كالم املعلم باللغة اهلدف. هلذا ينبغى أن يكون كالمه واضحا 

 26ومتدرجا من حيث الطول والصعوبة والتعقيد.

األصوات ينبغى أن يرفع املعلم صوته وخيرج  ،ففي املراحل األوىل

طيل الوقفات بني الكلمات واجلمل. يوضح من خمارجها بوضوح تام. وت

املعاين عن طريق الشرح والتكرار وإعادة الصياغة ورسم الصور واإلستعانة 

 27حبركات اليدين ونظرات العنني وقسمات الوجه وحنو لك.

 28املزايا من هذه الطريقة كما يلى:

مراعاة التدرج الطبعى ىف اكتساب اللغة، واإلهتمام بالدخول اللغوي  .أ 

املفهوم، وختفيف التوتر النفسي لدى املتعلم لتقبل هذا الدخل. 

                                                                 
26

 171.. ص ،. طرائق تعليم اللغة العربيةعبد العزيز إبراهيم العاصلى،   
27

 172-171 نفس املراجع، ص 

28
 186-184 نفس املراجع، ص 
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األمور تساعده على تكوين حاصل اللغوي يتحول إىل اللغة وتلك 

 الطبعية املكتسبة، إذا ما أحسن إستخدامه.

املراحل األوىل من التعلم، زإن  اإلهتمام ببناء الكفاية اإلتصالية منذ  .ب 

 كانت هذه الكفاية التتعدي املستوى املتوسط.

إطالع الطالب على أهداف الربنامج، وما يتوقعونه منه، وماميكن  .ج 

أن يصلوا إليه من مستوى ىف اللغة اهلدفوهذا مما يوفر هلم الوقت 

 واجلهد، ويقيهم شر اإلحباط. 

ىل الكالم املبكر احملدود، ترتيب مراحل التدريس من فهم املسموع إ .د 

إىل الكالم املوسع. وهذا يتيح للمعلم تنظيم الدخل اللغوي كما يتيح 

 للمتعلم إستيعابه.

تنويع األنشطة الىت تشجع على فهم املسموع والكالم باللغة اهلدف.  .ه 

ويعتقد أن هذا يساعد على كسر احلاجز النفسي بني املتعلم واللغة 

 ة الفروق الفردية بني املتعلمني.كما يساعد على مراعا  اهلدف

 29العيوب من هذه الطريقة كما يلى:

                                                                 

 
29

 188-186،... ص  طرائق تعليم اللغة العربيةعبد العزيز إبراهيم العاصلى،  
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إعتمدت الطريقة الطبعية إعتمادا شبهت كلي على نظرية كراشن.  .أ 

تلك النظريات اليت إنتقدها كثري من اللغويني التطبيقيني ىف بعض 

جوانبها وفرضياهتا وخباصة فرضية الفصل التام بني عملية 

 ية املراقبة.اإلكتساب والتعلم وفرض

يرى أصحاب هذه الطريقة أن تعلم اللغة الثانية لدى البالغني  .ب 

سلوك يوازي إكتساب اللغة األم لدى األطفال. وتلك مقارنة غري 

عادلة إلختالف اجملتمعتني ىف اخللفيات اللغوية والعوامل النفسية 

 واإلجتماعية.

 هذه الطريقة ختتص للمرحلة الشفهية للمستوى املبتدئ وجزء .ج 

يسري من املستوى املتوسط. واليتعدى ذلك غلى املستوى املتقدم،  

كما أنه اليعطى املهارة الكتابة والقراءة. فهذه الطريقة إذن التعد 

 ألنه اليسعى إىل بناء كفاية شاملة.طريقة متكاملة 

اإلهتمام بالطالقة وإغفال الصحة اللغوية، وحتاشى تدريس  .د 

با ماينتج عنها مستوى لغوى القواعد. وفقا هلذه الطريقة، غال

خداج أو أعرج، ملئ باألخطاء ىف النطق والقواعد واألساليب. 
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وقد تؤدى هذه العوامل إىل ضعف احلوافز املعنوية لدى كثري من 

 الطالب املتفوقني.

عدم تصويب األخطاء ىف أثناء وقوع الدارس فيها. قد يؤدى إىل  .ه 

ة تقود غلى حتجرها. عدم اإلكرتاث هبا. وقد يؤدى إىل كثرهتا كثر 

وتلك ظاهرة خطرية. تعارض كثريا من أساسيات تعلم اللغات 

وتعليمها. إذ من املعروف أن البالغني من متعلمى اللغات 

األحنبية غالبا ما يسعون إىل تصويب أخطائهم. ولعل هذا مما 

هذه  محل كثريا من اللغويني التطبيقيني على الرتدد ىف إعتناق

   الطريقة.

 (Eclectic Method) 30ة التوليفية أو اإلنتقائية الطريق .7

نتيجة ملا وجه للطرق السابقة من إنتقادات ظهرت بعض 

اإلجتاهات الىت تسعى إىل صياغة طرق أخرى تعتمد على مميزات الطرق 

السابقة وشاعت تسمية هذه  الطرق بالطريقة التوليفية. ولقد عرفت 

يستفيد فيها طريقة املعلم اخلاصة الىت الطريقة التوليفية أو اإلنتقائية بأهنا 

من كل عناصر الطرق األخرى الىت يشعر أهنا فعالة. وهذه الطريقة عادة 

                                                                 
30

 70 ، ص..... طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،  
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ما تتغري مع كل فصل وكل مهارة ومع زيادة خربة املعلم ومهاراته. وميكن 

 للمعلم أن يطلق عليها أي إسم يشاء.

يس ولقد أدى ظهور الفكرة اإلنتقاء أو التوليف ىف طرق التدر 

إىل ظهور بعض الطرق الىت حتددت معاملها وانتشر إستخدامها كطرق 

 توليفية وسنعرض هنا لطريقتني توليفيتني مها: 

 الطريقة الشفوية املكثفة . أ

وهذه الطريقة هي إحدى الطرق الىت إستفادات من 

عناصر الطرق األخرى وتأخذ باملدخل الشفوى مع إستخدام 

عد أن يتكون لدى الطالب التدريب على القراءة والكتابة ب

أساس ثابت من عادات احلديث السليمة، حيث تركز على 

النطق السليم وتدريب األذن، وإعمال احلفظ، وإعداد الدروس 

بشكل حمكم. وحترص هذه الطريقة على إعطاء فرتات تدريبية 

حتت إشراف إحدى أبناء اللغة املتعلمة. وذلك ليقوم بتهذيب 

ودعم تعلم اللغة ىف حجرات الدراسة.  عمليات النطق والتنغيم،
31 

                                                                 
 86 ، ص..... طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،طعيمة، حممود كامل الناقة ورشدى أمحد 31
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وبإستخدام هذه الطريقة، جيد الطالب أنفسهم منذ أيام 

األوىل للدراسة قادررين على التعبري عن أنفسهم ىف عبارات 

سليمة وليس ىف كلمة مفككة غري مرتابطة. ويساعد هذه 

ىف إستمرار الطالب لوقت الطريقة على الوصول إىل نتائج طيبة 

عملية التعلم ومطالبته ببذل جهد كبري طوال الوقت طويل ىف 

    32املخصص من أجل السيطرة على اللغة األجنبية.

 طريقة املدخل الوظيفي . ب

وتركز هذه الطريقة على عملية ترابط األفكار ومنوها حبيث 

تصبح ثروة املفردات والقواعد )الرتاكيب( ووسائل فقط إلتقان 

حد ذاهتا، وينبغى أن يتعلم إستخدام اللغة. وليس األهداف ىف 

الطالب ىف  هذه الطريقة إستخدام الكلمات والرتاكيب اجلديدة 

كما تعلموها. وتبدأ هذه الطريقة بإستخدام املعلم اللغة املعلمة ىف  

مباشرة أن جييبوا باللغة اجلديدة ىف  كالمه، وبتدريب الطالب 

داية كلمات ومجل بسيطة. وعلى املعلم أن يتحلى بالصرب ىف الب

ألن تقدم الطالب ىف هذه املرحلة سيبدو بطيئا إىل أهنم بعد 
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 87 ، ص..... طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،  
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أسابيع قليلة سيتقدمون بشكل يفوق الطرق األخرى. وذلك ألن  

كل مفردة جديدة تدخل ىف حصيلتهم ختضع لإلستخدام 

 33والتوظيف ومن مث تظل فعالة نشييطة.

ستطيع ويهلا مزايا وعيوب. تعليم اللغة العربية  طرقمن كل أنواع هذه 

 املعلم أن يستخدم طريقة التعليم املختلفة يف كل مادة إلمتام تسليمها.  

 مهارات اللغة العربيةتعليم   . ب

وهى االستماع والكالم والقراءة ىف تعليم مهارات اللغوية أربع مهارات. 

عملية التدريس بني املعلم واملتعلم  هى تعليم مهارات اللغة العربية  .مث الكتابة

 مهارات اللغة العربية ملعرفتها وتفهيمها وإستعماهلا. أربع  على

 مهارة القراءةمفهوم   . ج

 تعريف مهارة القراءة .1

مهارة الىت حتمل معرفة رموزا مكتوبا وفهم مهارة القراءة هي 

هي تقدمي املادة بطريقة الىت ترّجح  مهارة القراءة، عند "عزا"  34احملتوايات.

  مهارة القراءةلبحث مث يّتبع املتعلم. ختتص القراءة تعىن يقراء املعلم موضوع ا
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 35لتكلم هنّي و مطابق و تلقائّي.تدريبات اللسان أو نطقا وممارسة اللسان 

الىت هتدف  القراءةهي مادة  مهارة القراءةو عند "عزا" ىف الشرح بعد ذلك، 

 36املتعلم الصحيحة وتفهيم ما يقراء. القراءةلقدرة 

مهارة اللغوية  مهارة القراءةباحثة أن تلخص المن الشرح املذكور،  

ختفى احلرف أو الكلمة فقط، ولكن   مهارة القراءةصعوبة وبسيطة. ليست 

وتفهيم احملتوايات. يقراء الطالب النصوص باللغة العربية تطلب أن الىت  مهارة

إذا حتصلت املؤشرات.  ميالؤون مقياسا مهارة القراءةالطالب يستعيبون 

 37اىل:املؤشرات كما الت

 يستطيع الطالب أن يقرؤوا النص باللغة العربية قراءة صحيحة  . أ

 يستطيع الطالب أن يفهموا النص باللغة العربية فهما صحيحا  . ب

 ج. يستطيع الطالب أن يرتمجوا النص باللغة العربية ترمجة صحيحة

يستطيع الطالب أن حتدثوا  تركيب الكلمة ىف النص و د. يعرف الطالب

 فسية مرة أخرى.النص باللغة الن

                                                                 
35

 Syaiful Mustofa, Strategi Pemebelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

Press,2011), hlm 162.  
36
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املهم للمعلم اللغة العربية خاصة ىف مهارة القراءة هو إعداد    

 النص املوافق للمتعلم.

 تعليم مهارة القراءة .2

 القراءةفن لغوّي الذي ينهل اإلنسان  ثروة اللغوية منه. وإن  القراءة

تستخدم  38ترتبط كتابة اللغة من حيث ترمجة ورموز املكتوبة.الىت عملية 

هى إحدى مهارات  القراءةمن خالل التعلم ىف املدرسة.  القراءةمهارة 

عملية  تعليم مهارة القراءةدور هام ىف تطوير املعرفة. فلذلك، اللغوية الىت هلا 

التدريس الىت تالحظ النصوص القرائية حلصول املعىن املتوقع. هذه أنشطة 

 ارة القراءةتعليم مهبسيطة ولكن صعبة. وينبغى على املعلم أن يهتم عند 

 بعدة طريق تسهيل وإنتظام جيد. 

 أغراض تعليم مهارة القراءة  .3

  أغراض اخلاصة.  أغراض العامة و نوعان. ومها تعليم مهارة القراءةأغراض   

 39فهي: مهارة القراءةأما أغراض العامة من 

 كتابة النص اللغة  معرفة .أ 

                                                                 
(، ص 1998حممد رجب فضل اهلل، اإلجتاهات الرتبوية املعاصرة ىف تدريس اللغة العربية، )السويس : جامعة القناة، 38

63 
39

 Syaiful Mustofa, Strategi Pemeblajaran ..., , hal 165 
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 تعطى املعىن املفردات الغريبة وإستعماهلا .ب 

 املقررة صرحية فهم املعلومات .ج 

 فهم املعىن املفاهيمية  .د 

  فهم نتيجة الصريح من كل اجلملة .ه 

فتنقسم إىل ثالثة مراحل، وهى  مهارة القراءةة من اصوأما أغراض اخل

مرحلة العالية. وأما أغراض اخلاصة ىف  مرحلة املتواسطة و مرحلة املبتدئة و

 40مرحلة املبتدئة فهى:

 معرفة رموز اللغوية .أ 

 و اجلملةمعرفة الكلمة  .ب 

 إجادة الفكرة الرئيسية .ج 

 حتدث النص الصغري مرة أخرى .د 

 41ىف مرحلة املتواسطة فهى: مهارة القراءةوأما أغراض اخلاصة 

 الفكرة العمادة إجادة الفكرة الرئيسية و . أ

 حتدث النصوص مرة أخرى . ب

                                                                 
40

 Syaiful Mustofa, Strategi Pemeblajaran ..., , hal 166 
41

 Ibid, hal 167 
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 42ىف مرحلة العالية فهى: مهارة القراءةوأما أغراض اخلاصة 

 الفكرة العمادة إجادة الفكرة الرئيسية و .أ 

 تفسري احملتوايات النصوص .ب 

 تكوين ملخص النصوص .ج 

  حتدث حمتوايات النصوص مرة أخرى .د 

يعترب النجاح ىف حتديد األهداف ىف العملية التعليمية مؤشرا صادقا 

للنجاح فيها. وإذا استطعنا حتديد األهداف تعليم اللغة العربية لألجانب، 

قيقها، واألهداف الىت سنعرضها استطعنا بعد ذلك معرفة طرق وأساليب حت

 ث الىت تناولت تعليم اللغاتهنا هى ما إتفقت عليها الكتابات واألحبا

بصفة عامة وتعليم العربية لألجانب بصفة خاصة. ولقد قلنا: إن  األجنبية 

القراءة جبانب كوهنا مهارة لغوية رئيسة إال إهنا ىف ذات الوقت هدف من 

أن نعرض ملا يسمى باهلدف العام  املستحسن أهداف تعلم اللغة، وإنه ملن 

من تعليم القراءة. مث نعرض بعد ذلك لألهداف اجلزئية الىت يؤدي حتقيقها  

 43ىف جمموعها إىل اهلدف العام النهائي من تعليم القراءة. 
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ويتلخص اهلدف العام والرئيس من تعليم القراءة  ىف متكن املتعلم من 

للغة العربية من اليمني إىل اليسر بشكل سهر أن يكون قادرا على أن يقراء ا

ومريح. وهذا يعىن أن يقراء ىف صمت وسرعة ويسر متلفظا املعىن مباشرة من 

الصفحة املطبوعة دون توقف عند الكلمات أو الرتاكيب ودون اإلستعانة 

يف شكل هذا اهلدف العام ميكن أن يوضع   مرات عديدة باملعجم.

 44األهداف اجلزئية التالية:

أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعرب عنها ىف  .1

 اللغة العربية.

 أن يتمكن من قراءة النصوص والقراءة اجلهرية بنطق صحيح.  .2

أن يتمكن من  من ستنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة  .3

 وإدراك تغيري املعىن بتغيري الرتاكيب.

ات من معاىن السياق، والفرق بني املفردات أن يتعرف معاىن املفرد .4

 احلديث واملفردات الكتابة.

أن يفهم معاين اجلمل ىف الفقرات وإدراك العالقات املعىن الىت تربط  .5

 بينها.
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 أن يقراء بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك فواعد اللغة وصرفها. .6

للفكرة أن يفهم األفكار  اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة  .7

 الرئيسة.

 أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها. .8

إىل أن يقراء بطالقة دون اإلستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة   .9

 اللغتني.

ولو نظرنا إىل هذه األهداف، لوجدنا أهنا وضعت ىف شكل تدرجيي 

حيث يؤدي حتقيق كل هدف منها إىل حتقيق اهلدف الذي يليه. وبالتايل 

طيع أن نقول : أن تعليم مهارة القراءة عبارة عن عملية منو متدرجة، كل نست

مرحلة فيها تؤدي إىل املرحلة التالية، وإتقان كل مهارة يؤدي إىل إتقان 

املهارات التالية، ومن مث جيدر بنا أن ننظر  ىف القراءة من حيث تقسيماهتا 

ك بوسائل  وأنواعها ومكوناهتا ومراحل منو كل مكون مع ربط كل ذل

 45وأساليب تعليمها.
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 طريقة تعليم مهارة القراءة .4

لسهولة عملية التدريس. فلذلك،   تعليم مهارة القراءةحتتاج الطريقة ىف 

 46:تعليم مهارة القراءةكانت الطرق ىف 

 يقراء املعلم مادة التعليم مباشرة، بل املتعلم يهتّم على قراءة املعلم. .أ 

 قرائته معا. تعلميكرر املعلم قرائته مث يتبع امل .ب 

 يشري املعلم إىل املتعلم للقراءة واحدا فواحدا. .ج 

يكتب املعلم املفردات الغريبة على السبورة مث يعطى املرتادفات أو  .د 

 املعلم. األضداد لكي يستطيع املتعلم أن خيرص تلك املفردات قبل إشراح

حيث تستطيع أن ترتفع  تعليم مهارة القراءةكانت الطريقة األخرى ىف 

من حتفيز املتعلم وأن حتتّل املعلومات من املادة التعليم حىت حتصيل إغراضه. 

هي  تعليم مهارة القراءة، الطريقة الىت متكن أن تستخدم ىف ناحية أخرى

درة قراءة النصوص العربية تركيز ق القراءة. والغرض طريقة القراءةطريقة 

 بسهولة.

 

 تقسيم القراءة .5
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من حيث تعليمها وتعلمها وتقسمها عدة ميكن أن ننظر إىل  القراءة 

تقسيمات تعيينا على الرؤية الواضحة لطرق ووسائل تدريسها، فالقراءة 

 47تنقسم :

 من حيث نشاط القارئ إىل: .أ 

 جهرية .1

تعترب القراءة اجلهرية مهارة خاصة ميكن أن يكون تعلمها 

متكن أيضا أن تكون وسيلة أو مرحلة من  غاية ىف حد ذاته، و

املهارة الكلية للقراءة. فالقراءة اجلهرية ينظر إليها   مراحل تعلم

كخطوة أوىل وضرورية للقراءةالصامتة وللكتابة أيضا. إن القراءة 

اجلهرية مفيدة جدا ىف املراحل األوىل لتعلم اللغة تتيح فرصة كبرية 

للتدريب على النطق الصحيح حبيث تؤدي إىل تأصيل اإلرتباط بني 

وب. ولذلك يقال إنه ينبغى أن تقتصر نطق الصوت ورمزه املكت

 48مرحلة القراءة اجلهرية على املراحل األوىل فقط من تعلم اللغة.

أما القراءة اجلهرية من أجل األغراض األخرىكقراءة الروايات قراءة 

درامية وإلقاء الشعر بطريقة موحية. ةاإلستمتاع بإلقاء األهازيج، 
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ذه األغراض رمبا تأتى فيما وترمجة ااملشاعرواألحاسيس وغري ذلك. ه

بعد، حني يصل  الدارس إىل املستوى املرغوب فيه كقارئ حني 

  49يستطيع من خالل خرباته أن يستخدم القراء ءة اجلهرية املوحية.

 صامتة .2

 تعريف القراءة الصامتة . أ

القراءة الصامتة هي الىت تتم فقط عن طريق العني 

ليفسرها العقل مباشرة والعقل، حيث تلتقط العني الرموز املكتوبة 

وحيوهلا إىل معان أي أهنا قراءة الفهم. وهي تعترب من أهم مهارة 

القراءة الىت ينبغى إكتساهبا ىف أثناء دراسة اللغة. فهي هدف من 

أهداف دراسة اللغة مث وسيلة من وسائل التعلم واستمراره كما 

أهنا أدة مهمة بالنسبة للطالب. فهي متكنهم من تزويد 

هتم، ومن تطوير فدراهتم التحصيلية، ومن قضاء وقت معلوما

فراغهم بطريقة ممتعة ومفيدة. والقراءة الصامتة حتقق جمموعة 

 50أهداف منها:
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تنمية القدرة على إلتقاط خالصة املقروء أي إستيعاب  .1

 الرسالة  وليس الرموز

 تنمية القدرة على معرفة اجلديد ىف ميادين املعرفة املختلفة .2

على القراءة السريعة اخلاطفة ىف الكتب الىت  تنمية القدرة .3

 الحتتاج إىل التأمل.

تنمية القدرة على القراءة من أجل اإلستمتاع والرتفية وقضاء  .4

 الوقت.

وختتلف دراجة أمهية هذه املهارة ىف اللغة العربية، فهي 

ليست مهمة بدرجة كبرية ىف البالد الىت تعلم فيها اللغة العربية  

كلغة اليعتمد عليها كثريا ىف القراءات كلغة أجنبية أو  

الواسعة. وتعترب القراءة الصامتة وسيلة مهمة من وسائل تنمية 

الثروة اللغوية للدارس  وتسهيل قراءته وربطه  باللغة وحفزه إىل 

 51إستعماهلا والتعامل  معها كوسيلة للتفكري واإلتصال. 

 تدريس القراءة الصامتة   . ب
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القراءة اجلهرية إىل القراءة  ال يتم اإلنتقال من مرحلة

الصامتة بشكل مفاجيئ، إذ ال بد أن يتم التقدم واإلنتقال 

من خالل سلسلة متدرجة ىف الصعوبة من مواد القراءة. وهذه 

 52املستوايات ىف تدريس القراءة الصامتة كما يلى:

 املستوى األول .1

وهو عادة ما يكون قراءة مواد ونصوص ىف    

قررة، والغرض من القراءة  ىف هذا الكتاب املدرسية  امل

املستوى  هو إتاحة الفرصة أمام الطالب ملواجهة 

تراكيب اللغة ىف السياق العام. وتعرف املفردات 

السابقة دراستها أيضا من خالل السياق، واملعتاد أن 

يواجه الدارسون مشكالت كثرية من القراءة والفهم عند 

ين على مناقشة هذا املستوى حىت ولو كانوا غري قادر 

ويستحسن ىف هذا  53احملتوى باللغة العربية ذاهتا.

املستوى أن تصاحب الكتب املدرسية بعض مواد 
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القراءة اإلضافية املتدرجة الىت تناسب مفرداهتا وتراكيبها 

 مستوى الطالب اللغوي.

 املستوى الثاىن .2

حيث ينبغى أن تقدم للطالب مواد مل يدرسوها 

هذا أن يقرءوا كتابا لغويا من قبل. ولكن ليس معىن 

معقدا، وإمنا معناه إتاحة الفرصة أمامهم لقراءة مواد 

شبيهة مبا درسوه، كنوع من التقدم التدرجيي واإلستفادة 

 54من اخلربات السابقة ىف مواقف جديدة شبيهة. 

واملعلم ىف تدريس هذه املهارة اليستطيع أن يقوم 

 ىف إختيار بعمل كبري، إذ عمله ينحصر بالدرجة األوىل

مواد القراءة املناسبة للدارسني، وىف تزويدهم بإرشادات 

وتوجيهات  عامة تتصل بالقراءة، إىل جانب تشجيعهم 

وإثارة ميوهلم حنو القراءة. ومن أهم األمور الىت ينبغى 

احلرص عليها لتنمية القراءة الصامتة ىف املراحل األوىل 

لة. وأن هو احلرص على أن تكون النصوص القراءة سه
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ختتار املواد القراءة بالنسبة للضعفاء ىف القراءة وبطيئي 

التعلم من خالل ما يوصى به املتخصصون، مث ومع 

مالحظة الطالب ومعرفة تقدمهم تقدم هلم  نصوص 

أكثر صعوبة مؤكدين هلم أهنم أصبحوا قادرين على 

  55القراءة دون معونة املعلم أو إنتظار مساعدته.

بداية تدريس القراءة الصامتة أن  وعلى املعلم عند

يبدأ  خبطة تتضح فيها األهداف وتتحدد، مث توضع فيها 

األنشطة التعليمية وتفصل، مث تقدم هذه اخلطة للطالب 

موضحني هلم األهداف شارحني هلم األنشطة 

واألساليب. فمن األمور الضرورية أن يكون الطالب 

وأعني بأهنم يقرؤون من أجل هدف كأن يكون 

إلستمتاع أو التذوق . وأن هذا اهلدف ليس فك الرموز ا

 56والرتاكيب اللغوية  ولكنه معرفة ما يقوله الكاتب.

 من حيث الغرض العام للقارئ إىل: .ب 

 إستمتاعية .1
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 159 ، ص..... طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،محود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،   
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 درس وحتليل .2

 من حيث الغرض اخلاص للقارئ إىل:  .ج 

 لقضاء وقت الفراغ  .1

 احلصول على معلومة معينة .2

 احلصول على التفاصيل .3

 ليل واإلستنتاجالتأمل والتح .4

 من حيث مراحل تعلمها إىل:  .د 

 تعرف رمزي صوتى، أي مرحلة السيطرة على ميكانيكيات القراءة .1

 الفهم أي مرحلة القراءة واإلرتباط باملعىن .2

 املكثفة أي مرحلة القراءة للدرس والتحصيل .3

التحليلية الواسعة أي مرحلة اإلتصال بكل ما تعترب عنه اللغة من  .4

 فكر وثقافة.

اول من هذه التقسيمات ما له إرتباط وثيق بديناميات  عملية وسنتن

 التعليم القراءة وما ميكن أن يساعد على تعليم هذه املهارة وحتقيق أهدافها.

 مشكالت قرائية .6
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ىف قراءهتا. ومن هذه قد يواجه متعلم العربية بعض املشكالت 

 57املشكالت ما يلي:

 احلروف الزائدة   .أ 

الكتاب العربية حروف تكتب  توجد ىف حاالت حمدودة ىف

والتلفظ، مقل األلف ىف )ذهبوا( ىف )زاهدا( والواو ىف )عمرو(. وقد 

 تسبب مثل هذه احلروف صعوبة لدى بعض املتعلمني.

 احلروف املقلوبة  .ب 

بعض احلروف التقراء كما هي مكتوبة، بل جيب قلبها إىل 

مسية، صوت آخر وفقا لنظام ثابت. مثال ذلك الالم قبل احلروف الش

إذ جيب قلب هذه الالم إىل صوت يشبه صوت احلرف التاىل مث يدغام 

الصوتان معا، كما ىف كلمة )الشمس(. وقد يقراء بعض املتعلمني هذه 

 الكلمة ناطقني الالم دون قلب، وهذا بالطبع خمالف للنطق الصحيح.

 األصوات املشكلة   .ج 

عربية جيد كثري من املتعلمني صعوبة ىف نطق بعض األصوات ال

وخاصة األصوات الطبقية /ك،خ،غ/ واألصوات احللقية /ق،ح،ع/ 
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واألصوات املفخمة /ص،ض،ط،ظ/ وهه املشكلة تظهر ىف أثناء القراءة 

 اجلهرية، والتظهر ىف أثناء القراءة الصامتة.

 إختالف اإلجتاه   .د 

كثري من اللغات تكتب وتقراء من اليسار إىل اليمني. أما العربية 

من اليمني إىل اليسار. فإذا كانت اللغة األم للمتعلم من فتكتب وتقراء 

النوع األول، فأنه جيد بعض الصعوبة ىف التعود على اإلجتاه اجلديد 

بالنسبة إليه. ولكن هذه ليست مشكلة صعبة، إذ سرعان مايتغلب 

املتعلم على هذه الصعوبة وتتكيف عيناه وحركاهتما مع املوقف اجلديد 

 واإلجتاه اجلديد.

 البطء القرائي    .ه 

بعض املتعلمني يواجه مشكلة ىف سرعة القراءة، فهو يقراء ببطء    

شديد وكأنه يقراء حرفا حرفا أو مقطعا مقطعا أو كلمة كلمة. 

واملطلوب هو أن يقراء وحدات كبرية. وبالطبع جيب أال تكون 

االلسعة على حساب اإلستيعاب، ألن املراد هو قراءة سريعة 

 الية من اإلستيعاب.مصحوبة بدرحة ع

 القراءة اجلهرية   .و 
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ال يستطيع بعض املتعلمني أن يقرؤوا قراءة صامتة، فهو حني 

يفرتض فيه أن يفعل ذلك نراه يهمس أو حيرك شفتية أو يقراء قراءة 

جهرية. وكل هذا ليس بقراءة صامتة. مثل هذا املتعلم الذي اليستطيع 

بطيئا ىف سرعته، كما أ،  أن يقراء قراءة صامتة يكون ىف العادة قرئا

 جهره ىف القراءة ينقص من درجة إستيعابه.

 الرتاجع البصرى   .ز 

يكثر بعض القارئني إرجاع بصره إىل الكلمات والسطور الىت 

يقرأها. ومثل هذا الرتاجع قد يلزم أحيانا للتأكيد من الكلمة أو املعىن 

زاد يؤد إىل  أو العالقة، ولكنه جيب أال يزيد عن احلد املقبول ألنه إن

 بطء قرائي غري حممود. 

 التثبيت البصرى    .ح 

حيدق بعض القارئني طويال ىف الوحدة املقروء وال جيعل عينه    

تنطلق إىل أمام  بالسرعة املطلوبة. ومثل هذا التثبيت يؤدي إىل ضياع  

 الوقت وبطء القراءة.

 ضيق املدى البصرى    .ط 
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القراءة. ويقصد  تكون بعض القارئني مداهم البصري ضيقا ىف

باملدى البصري هنا عدد الكلمات املكتوبة الىت تلتقطها العني ىف النظرة 

الواحة. وميكن أن نسميه اللقطة البصرية. وكلما زاد هذا املدى، كان 

 القارئ أسرع ىف عملية القراءة.

 املفردات   .ي 

قد يالقى القارئ مشكلة أخرى عن طريق املفردات غري املألوفة 

ها ىف النص القرائي، األمر الذى يعيقه ىف إستيعاب ما الىت يصادف

يقراء. ولذلك، على املعلم أن يساعد الطالب ىف التغلب على هذه 

الصعوبة عن طريق إعداده مسبقا لقراءة نص جديد وتعليم املفردات 

 اجلديدة ىف النص اجلديد.  

 تحسين القدرة القرائية .7

اب، من املمكن إتباععدة على القراءة اإلستيع لتحسني قدرة الطالب

  58أساليب، منها:

 إستخدام املعاجم .أ 
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أن يدرب املعلم تالميذه على إستخدام املعجم ذى من الضروري 

املداخل العربية. وهذا يستدعى تعليمهم الرتتيب األلفبائي الذي تبىن على 

أساسه املعاجم. كما ينبغى تعليمهم طريقة بناء املعجم على أساس اجلذور 

يف يستخرجوا منه كلمة بالرجوع إىل جذرها الثالثي. واستخدام املعجم ليعرفوا ك

اليكون من أجل إستخراح املعين فقط، بل قد يكون إلستخراج اجلذر أو 

 اإلشتقاقات أة التهجئة أو الوظيفة النحوية أو اإلستعمال.

 التعريف باحلروف الزائدة .ب 

زائدة الىت تكتب من املفيد أن يعرف املعلم تالميذه مباشرة باحلروف ال

 ذا التعريف جينب املتعلمني أخطاء النطق عند القراءة.والتنطق عند القراءة. وه

 تطوير السرعة القرائية .ج 

من الضروري أن يكتسب املتعلم سرعة متزايدة ىف القراءة مع اإلحتفاظ 

بدرجة جيدة من اإلستيعاب. ولتحقيق السرعة عدة طرق، منها القراءة الصامتة 

وقت. فالقراءة حتت ضغظ الوقت تفرض على العني تكيفات حتت ضغظ ال

معينة من بينها توسيع املدى البصرى، أي توسيع اللقطة البصرية. فبدال من أن 

 يقراء القارئ كلمة كلمة، يتحول إىل قراءة وحدات كبرية.

 اإلشتقاقات  .د 
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اإلشتقاق ىف اللغة العربية. لذا، جيب  من املفيد للطالب أن يعرف النظام 

أن نعلمه كيف نشتق من الفعل مصدرا واسم فاعل واسم مفعول واسم مرة 

واسم نوع واسم زمان واسم مكان وصفة مشبهة وصسغة مبالغة. وسوف يعود 

هذا عليه بالنفع ىف القراءة، ألنه معرفته املسبقة لفعل ما فقط سوف متكنه من 

اق ىف فهم أي مشتق من هذا الفعل إذا كان يعرف نظام الصرف واإلشتق

 العربية.

 

 

 البطاقات الومضية .ه 

البطاقات الومضية هي بطاقة ورقية مكتوبة عليها كلمة أو مجلة  تعرض على 

الطالب ملدة وحيزة التتجوز ثانيتني أو ثالث مث ختفى عنهم. ويطلب منهم عند 

وتعترب هذه البطاقة تطبيقا لنظرية ىف اإلدراك  عرضها أن يقرؤوا ما على البطاقة. 

وتعويدا لعني القارئ على التقاط وحدات قرائية كبرية بدال من التقاط الكلى 

 وحدات قرائية صغرية. 

 بناء الفقرة .و 
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من املفيد للطالب أن يعرف البناء العادى للفقرة، إذ ستجعله هذه 

ومن املعروف أن الفقرة تبدأ عادة املعرفة أقدر وأسرع ىف استيعاب ما يقراء.  

ثانوية تشرحها. كما أن هناك مجال أخرى تقوم بشرح جبملة رئيسية تتلوها مجل 

أو تفصيل كل مجلة ثانوية وتتلوها مباشرة. فإذا يعرف الطالب بناء الفقرة، سهل 

عليهم أن يتبعوا مجلها ومعانيعها وعالقاهتا. كما أن ذلك يسهل عليهم فرز 

 األفكار الرئيسية والرتكيز عليها.

 العالقات الداللية .ز 

أن يعرف الطالب أنواع العالقات املختلفة بني اجلمل من املفيد أيضا 

ومن  الفقرة الواحدة بشرط أن يتناسب ذلك مع سن الطالب ومستواهم. 

العالقات الداللية بني اجلمل املقارنة والتقابل والتعريف والتقييم والربهنة والسببية 

فقد تكون والتمثيل والتعميم واإلستفهام والتلخيص واإلجابة وإعادة الصياغة. 

اجلملة حتتوى على مقارنة أو مقابلة مع مجلة سابقة.وقد حتتوي على تعريف 

 ملصطلح ورد ىف مجلة سابقة، أو حتتوى على تقييم ملا ورد ىف مجلة سابقة.  

 التسهيل د. الكتاب التعليمي

 التسهيل الكتاب التعليمي. تعريف 1
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السريعة لتعليم  يقةهو الكتاب الذي فيه الطر  التسهيل الكتاب التعليمي  

 الكتاب التعليميساعات.  33الكتب الرتاث أو النصوص العربية األخرى بنظام 

لتمالء حوائج اجملتمعات ىف التعليم اللغة العربية الىت هي تفهيم مقدم  التسهيل

النتائج الدينية اإلسالمية و تعميقها و تعميلها خصوصا ىف تعليم القرأن 

لتمالء حوائج الطالب ىف مجيع مستوايات التعليم   واألحاديث. وهو مقدم أيضا

هذا الكتاب طبقة أوىل للمبتدئني الذين يريدون أن تفهموا لقراءة اللغة العربية. 

النصوص العربية ألنه ملخص من الكتب النحو و الطرق القراءة النصوص العربية 

وا علوم الذى قد صنفه العلماء النحاة القدماء. ينبغى على الطالب أن يتعلم

 59النحو إىل العلماء والكتب األخرى لتقوية العلم القراءة متاما. 

العلموية الذى يلخص ىف عملية املالحظة قد صنف التسهيل باملدخل   

واألسئلة واملستكشفة واملربطة واملواصلة. هذا الكتاب الطبعة األوىل. وله مزايا 

قراء إلفادة الصحيحة وعيوب. فلذلك، حيتاج التصحيح والتكميل اىل مجيع ال

 60هذا الكتاب. 

     التسهيل الكتاب التعليميالمصنف  .3

   أستاذ خليلي متقني املاجستري : املصنف 
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 Kholili, Al-Tashil Metode Cepat Belajar Membaca Kitab Kuning Sistem 33 Jam,  (tt, 

2015) hlm 1. 
60
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  فوجونج الر جنانرتو تولونج أجونج :  العنوان

 : الرتبية الرمسية

 عام الدراسي املدارس النمرة

 1990-1984 املدرسة اإلبتدائية سامفانج العامة احلكومية  1

 1997-1994 املدرسة املتواسطة سامفانج اإلسالمية احلكومية 2

 2000-1997 املدرسة الثانوية تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية 3

 2004-2000 جامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية  4

2011-2013 

 : الرتبية غري الرمسية

 عام الدراسي املدارس النمرة

درسة الدينية دار املعارف املعهد اإلسالمي و امل  1
 سامفانج

1982-1990 

املعهد اإلسالمي و املدرسة الدينية نور اهلدى  2
 سامفانج

1990-1997 

 2005-1997 املعهد القرأن األسرار  3

 : ىف املدرسة الرمسية  الوظائف التعليم

 عام الدراسي املدارس النمرة

 2012-2003 رو املدسة اإلبتدائية املفتوحة األسرار كدونج وا 1

 2012-2003 املدسة املتواسطة املفتوحة األسرار كدونج وارو 2
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 2011-2008 املدرسة الثانوية اإلسالمية الطاهرية جنانرتو 3

 2010-2008 املدرسة الثانوية اإلسالمية أبو الفائض بالتار 4

 

 : ىف املدرسة غري الرمسية  الوظائف التعليم

 يعام الدراس املدارس النمرة

املعهد اإلسالمي و املدرسة الدينية دار املعارف  1
 سامفانج

1982-1984 

الدينية نور اهلدى  املعهد اإلسالمي و املدرسة 2
 سامفانج

1998-2000 

الدينية املعهد األسرار  املدرسة روضة القرأن و 3
 تولونج أجونج

2006-2008 

 ناأل -2008 الدينية روضة السلفية فوجونج الر املدرسة 4

 األن -2008 احلديث دار احلكمة املعهد اإلسالمي 5

 

 التسهيل الكتاب التعليميالمحتوايات . 3

 61على سبعة أبواب، وهي: التسهيلقد إحتمل هذا الكتاب التعليمي 

 . الباب األول حيتوى على أقسام الكلمة .أ 

                                                                 
61
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. وهو الذى يشتمل على عالمات اإلسم الباب الثاىن حيتوى على اإلسم .ب 

وأنواع العوامل اجلر وأقسام اإلسم وأقسام اإلسم املعرفة وكيفية قراءة  وإعرابه

إبن و بنت ورموز سريع ىف قراءة اإلسم النكرة واملعرفة وإن وأخواهتا وكان 

 وأخواهتا.

. وهو الذى يشتمل على أقسام الفعل الباب الثالث حيتوى على الفعل .ج 

 وعالماته وأحكامه ورموز سريعته.

اجلملة اإلمسية وهي الىت تشتمل على  وى على أقسام اجلملةالباب الرابع حيت .د 

واجلملة الفعلية، أقسام املبتداء أقسام اخلرب والتوابع وأقسام الفاعل ونائبه 

ومفعول به ومفعول مطلق ومفعول ألجله ومفعول فيه ومفعول معه واحلال 

 وأقسامه والتمييز واإلستثناء.

. ويشرح على تعريفه وشروطه نسفية للجاحيتوى على ال ن اخلامسالباب  .ه 

 وأمثلته ومالحظته.

. ويشرح على تعريفه وحرفه وأنواعه وأمثلته النداءحيتوى على  السادسالباب  .و 

 واملالحظة والتدريبات.

اب السابع حيتوى على اإلسم العدد. ويشرح على تعريفه وأحكام العدد الب .ز 

 واملعدود واملالحظة والتدريبات.
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