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 الباب الثاين

 ت البث نظراي

 تحلل مشكالبعض النظرايت اليت تستخدـ كأساس   ذا الفصلىكيعرض  

 .قراءةمهارة ال مفهـو ، كزلو األميةالبحث، يتضمن مناقشة مفهـو 

 مفهوم حمو األمية .أ 

 تعريف زلو األمية .1

ة اللتينية ىي كلمة من اللغ (literacy)يف اللغة االصلليزية  زلو األمية 

يعٍت  زلو األميةعندما ينظر اليها من معٍت . زلو األمية احلرؼ مبا معٌت ؾ

قدرة ادلرء علي القراءة كالكتابة. يف كثَت من األحياف يسمي الناس الذين 

، يف حُت اف الناس الذين ال يستطيعوف ستطيعوف القراءة كالكتابة اآلدابي

يبُت  (Kern). كَتف القراءة كالكتابة تسمي األحرؼ العمياء أك ادلكفوفُت

تشاهبا يف  ذلك ، فاف حملو األمية كالقدرة للقراءة ك الكتابة. سول  زلو األمية

 1ادلعٍت من خالؿ تعلم كفهم مصدر القراءة.

                                                 
 

1
 Richard Kern، Literacy and Language Teaching، (Oxford: Oxford University Press، 

2000)، hlm. 3. 
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ث اجتماعي ينطوم علي مهارات حدىو  زلو األميةوؿ أف رمضاين يق 

ىذا احلاؿ   2.ةقل ادلعلومات كاحلصوؿ عليها كتاب، كىي ضركرية لنةمعين

   3كَتف يف التعريف: (Kern)سواء كرأم 

، كاحلاالت ادلمارسات االجتماعية كالتارخييةىو استخداـ  زلو األمية 

علي األقل  زلو األميةالثقافية خللق كتفسَت ادلعٍت من خالؿ النص. كيتطلب 

حساسية غَت معلنو للعالقات بُت االتفاقيات النصية كسياؽ استخدامها ، 

ظرا كمن الناحية ادلثالية القدرة علي التعبَت بشكل نقدم عن العالقات. كن

-كليس ساكنا-دينامي زلو األمية، فاف إدلاـ ابذلدؼ/اذلدؼ حساس إىل

يتطلب  زلو األميةلها. كديكن اف يتفاكت بُت اجملتمع احمللي كالثقافة كداخ

األنواع  ة، كمعرفقةاللغة ادلكتوبة كادلنطو  ةمن القدرات ادلعرفية، كمعرف ةرلموع

 .، كادلعرفة الثقافية

ليس فحسب إىل القدرة اف  زلو األميةاراينتارا يفسر اف اآلف ك قد رأل  

الف اآلف "نص" يتلقى يكوف موسعو معٍت يتضمن  ،يقرا ككتبت نص فقط

                                                 
 

2
 Ali Romdhoni، Al-Qur’an dan Literasi: Sejarah Rancang-Bangun Ilmu-Ilmu 

Keislaman، (Depok: Literatur Nusantara، 2013)، hlm. 90. 

 
3
 Richard Kern، Literacy،...، hlm. 16. 
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ىكذا   ،مسعي بصرم ك االبعاد من الًتكيب ،لشكل من مرئية"نص" يف ا

 4بديهية.الكعناصر  ةعاطفيال ة كدراكياإل ىناصر يف "نص" معا يظهر

ف سياؽ التقاليد الفكرية للمجتمع أيف عصر التكنولوجيا، ديكن القوؿ ك  

اهنا ديكن اف جترم يستخدـ اخلرب عندما يكوف اجملتمع  ةثقافي مكتبيةلتكوف 

 .االتصاالت االجتماعية كالعلمية

من  ةىو مرحل زلو األمية، من ادلفهـو اف الهكاستنادا إىل الشرح الوارد أع 

االفراد علي القراءة كالتفسَت كالتحليل  ة، كىي قدر السلوؾ االجتماعي

 )حضارة متفوقة(. ةيااحلللمعلومات كادلعارؼ اليت ديكنهم اف تلد 

 أىايل زلو األمية .2

  (Echols & Sadily)إجيالس ك صديلي  .أ 

اليت  (Literacy) زلو األمية ةيت حرفيا من كلمف األدب أيكىو يوحي أب

 .تعٍت زلو األمية

 (Kuder & Hasit)كودير ك ىاسيت  .ب 

ف شخصا ما أالتعلم من الكتابة  ةىو كل عملي يعترب أف زلو األمية

، ، كالقراءةكالـشمل أربع مهارات اللغة )االستماع، كالادلستفادة ت

                                                 
 

4
 Yosal Iriantara، Literasi Media: Apa، Mengapa، Bagaimana، (Bandung: Sembiosa 

Rekatama Media، 2009)، hlm. 5. 
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 ةيرتبط ارتباطا عميقا بقدر  زلو األمية مث يستمر على أف  كالكتابة(.

ادلعلومات اليت يتم احلصوؿ عليها حلل  ةكمعاجل كالـالقراءة كالكتابة كال

 ادلشاكل اليت تواجو يف احلياة اليومية.

 (Amariana)أمارايان  .ج 

أبنو القدرة علي فهم كاستخداـ اللغة ادلكتوبة اليت  زلو األميةكىو يعرؼ 

 للفرد. ةها اجملتمع أك اليت تكوف ذات قيميتطلب

 (Musthafa) مصطاىف .د 

حيتوم علي شعور  ةف زلو األمية يف الشكل األكثر أساسيأيشَت إىل ىو 

ص ىو ، مع شخكىذا ىو. ، كمهارات التفكَت النقدمالقراءة كالكتابة

ات اليت ادلعلوم ةكيكتب يرافقو القدرة علي معاجل أر ادلتعلمُت ك شخص يق

 5القراءة كالكتابة. ةمت احلصوؿ عليها من أنشط

 اتريح زلو األمية .3

. كادلصطلحات ككثَتا ما مسعت مصطلح زلو األمية كضلن كبشر متعلمُت 

ي ى الف ادلصطلحات الثالثة االكىل و ىي أساسا ما يعادؿ معٍتاالربع

، كاآلف زمافزلو األمية. كمع ذلك، مع تطور الزلاكالت للهاـ مصطلح 

                                                 
 

5
 Muhammad Kharizmi ،Jurnal Pendidikan Almuslim: Kesulitan Siswa Sekolah Dasar 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi، Vol. VII  No.2  Agustus 2019. 
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 لغةاليف  (Literasi) تتكيف مع زلو األمية (Literacy) زلو األميةمصطلح 

 ةىو أكثر شعبي زلو األمية، حىت اآلف مصطلح . يف اندكنيسياةندكنيسياال

زلو األمية يف السنوات  زلو األمية. كديكن القوؿ اف مصطلحمن مصطلح 

كنيسي، مبا يف ذلك عًتاؼ متزايد من جانب اجملتمع االنداب يحيظ ةاالخَت 

 .ةبُت ادلدارس كالتعليم غَت الرمسياجملتمعية كالتعليم  زلو األمية

عركفة علي نطاؽ كاسع حملو األمية ادل ، فاف الشركط الشائعة ككعلي األقل 

الوعي ، . أكالةأمور رئيسي ةعن أربع ةكحلركات زلو األمية يف اندكنيسيا انمج

التقدـ كادلستقبل  ةسًتاتيجي كاميادلتزايد بكيفية التطور الفكرم كاال

االندكنيسيُت. كمن الواضح اترخييا كاجتماعيا اف اجملتمع  ةالماللمجتمع ك 

  .زلو األمية كاألمم ادلتقدمة كادلتفوقة دائما ما يدعمها كجود

احلكومة  مبا يف ذلك ،ايد ادراؾ معظم الشعب االندكنيسي، يتز اثنيا 

اندكنيسيا  ةدكل االفراد كاجملتمعات احمللية ك، ابف تقدـ كتفوؽ ةاالندكنيسي

اثلثا، تزايد كعي  دلاـ ادلستمر ابلقراءة كالكتابة.يتحدد أيضا بتقاليد كثقافة إ

 ةكومات يف اجلهود ادلبذكلة لتنميسلتلف اجملتمعات احمللية كاحل ةكمشارك

األمية الثقافية يف البيئة اجملتمعية، كترسيخها،  كالربامج كالتقاليد كزلو ةاالنشط

 ، البيئة اجملتمعية كالبيئة التعليمية.بل كنشرىا
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 ةعدد ادلتزايد من حركات زلو األمية يف اجملتمع كادلدارس جتري، اف الرابعا 

بُت  تتوسعدلستغرب اف تكوف حركات زلو األمية . كليس من اةدكائر سلتلف

ت احلكومة ، كبعد اف أعلننيسيا. كعالكة علي ذلكالناس كالتعليم يف اندك 

أبمور ارتفاع يف ادلد.   ةكأطلقت حركو زلو األمية ادلدرسية، كاف للحركة االدبي

عات العلمية كما اف العديد من ادلهرجاانت كادلسابقات كالعيادات كاالجتما

تؤديها أطراؼ  كثَتا ما  زلو األمية ةادلتعلقة مبحو األمية كجزء من حرك

 .ةتلفسل

 ة كزارة التعليم ك الثقافةدرسادليف برانمج "حركو زلو األمية ، كفقا لذلك ك 

Kemdikbud التكرارات كالقدرة علي الوصوؿ، كفهم ة" حيدد قدر ،

، مبا يف ذلك ةمتنوعة من االنشط ةاستخداـ شيء بذكاء من خالؿ رلموعك 

فيض من  التحدث. كسط الكتابة، كك ، القراءة، كادلشاىدة، كاالستماع

، كل من كسائل االعالـ من خالؿ كسائل االعالـ ادلختلفة ادلعلومات

لقدرة علي تكرار ، كابصرية ككسائل االعالـ االجتماعيةادلطبوعة كالسمعية ال

التكرار الكافية كالثابتة، كضلن كافراد، كاجملتمعات، ك  ةمهم جدا. مع قدر 

 ادلعلومات ادلتنوعة اليت متنوعة من ةمن قبل رلموع ةاألمم ال يتاثر بسهول
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، ديكننا ةالتكرار جيد ةإىل ذلك، مع قدر  ةاتيت ثقيلو ابلنسبة لنا. االضاف

 حتقيق التقدـ كالنجاح.

التكرار ذكرت اف قدرهتا علي  (UNESCO) اليونسكو فيو اف ةكشلا ال غراب 

، 2004 (UNESCO)الرؤية اليت كضعتها اليونسكو ةىي النقطة احملورية لورق

اف القدرة التكرارية أصبحت شرطا أساسيا للمشاركة يف اجملاالت  ةمؤكد

 العصر احلديث.  االجتماعية كالثقافية كالسياسية االقتصاد يف 

زلو األمية  :2007( EFA) ر الرصد العادلي التعليم للجميعمث تقري 

للجميع خيلص إىل اف القدرة علي تكرار أمر أساسي جدا للحياة احلديثة 

، (Koichiro Matsuura) راشَتك ماتسو يشف عنها من قبل كالكألنو مت 

ذات  كىلاال ةالتكرار ىو خطو  ةقدر  - (UNESCO)ادلدير العاـ لليونسكو

 6(.2006أفضل ) ةمغزل لبناء حيا

لي القراءة ع ةكمن الناحية التقليدية، ينظر إىل زلو األمية علي انو قدر  

، يقاؿ اف الشخص متعلم إذا كاف قادرا علي القراءة كالكتابة. يف البداية

إىل إتقاف اللغة مبا يف ذلك زلو األمية كالكتابة. كيتطور تعريف ادلزيد من 

تماع. كدتاشيا مع التغيَت الزمٍت، القدرة علي القراءة كالكتابة كالكالـ كاالس

                                                 
 

6
 https://matakita.co/2017/06/27/sejarah-perkembangan-literasi/. 

https://matakita.co/2017/06/27/sejarah-perkembangan-literasi/
https://matakita.co/2017/06/27/sejarah-perkembangan-literasi/
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ع أيضا من فهم ضيق كمهارة لغوية إىل شعور كاس حتوؿ تعريف زلو األمية

. إبدلاـ ابلقراءة كالكتابة ليكوف األدب يف سلتلف رلاال  ت العلـو

العلمية  كدتاشيا مع ىذا التطور، فاف زلو األمية يشمل زلو األمية 

ـ كادلعلومات كما إىل ذلك. كلذلك، كالرايضيات كالعلـو االجتماعية كاالعال

إتقاهنا  جيب علي الطالب ةىام ةفاف مهارات زلو األمية العلمية تصبح قدر 

 7من أجل العيش كاحلياة يف ىذا القرف احلادم كالعشرين.

 خطوة زلو األمية .4

 ك أما خطوة التعليم حملو األمية كما يلي: 

 االفتتاح (1

 يهتم الطالب إىل شرح ادلدرس عن زلو األمية (2

من الكلمات اليت مت اعدادىا للتعرؼ علي  ةرلموع يقرأ الطالب (3

 اجلديدة. الكلمات

 النص الذم قدمو ادلدرس لتدريب قدرة الطالب.يقرأ الطالب  (4

 جييب األسئلة من ادلدرس عن ادلواد ادلستفادة. (5

 اخلالصة عن ادلواد ادلدركسة ك االختتاـ. (6

                                                 
 

7
 Yunus Abidin، dkk، Pembelajaran Literasi: Strategi Meningkatkan Kemampuan 

Literasi Matematika، Sains، Membaca، dan Menulis،  (Jakarta: Bumi Aksara، 2017)، hlm. 1. 
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 أنواع زلو األمية .5

علي نطاؽ  زلو األميةاستخداـ  أكقد بدابن أجي ستياكاف  ك قد رأل 

ام  ، و األميةيو حملأكسع كلكنو ال يزاؿ يشَت إىل القدرة أك الكفاءة االساس

احلرة ىو األعمى  زلو األمية، كاىم من مصطلح القراءة كالكتابة. يف جوىرىا

، يف حُت اف الطريق للحصوؿ علي ىذه القدرة لفهم مجيع ادلفاىيم كظيفيا

 تسعة أنواع زلو  ،. حىت ىناعلي إدلاـ ابلقراءة كالكتابة من خالؿ التعليم

 8كما يلي:  ،االمية

كفهم ادلعلومات  ةة ىو القدرة علي اكتساب كمعاجليالصح زلو األمية (1

ما ىو مطلوب يف اختاذ القرارات  ةبصحة كخدم ادلتعلقة ةاالساسي

 الصحية ادلناسبة.

ادلالية ىو القدرة علي اجراء تقييم للمعلومات كالقرارات الفعالة زلو األمية  (2

ادلقصودة  داره األمواؿ ،حيث تشمل القدرةإ ادلتعلقة ابالستخداـ ، كما

 سلتلف ادلسائل ادلتعلقة مبجاؿ التمويل.

 ةمن الناحية الفنية لتشغيل أجهز  ةالرقمية ىو القدرة االساسيزلو األمية  (3

إىل جانب الفهم كالقدرة علي التفكَت  ،الكمبيوتر ككذلك اإلنًتنت

                                                 
 

8
 Ibnu Adji Setyawan، Kupas Tuntas Jenis dan Pengertian Literasi، Diakses Pada 10 

Agustus 2018، https//gurudigital.id. 



02 

 

علي تصميم زلتوم  ةالنقدم كأيضا تقييم الوسائط الرقمية كتكوف قادر 

 .االتصاالت

البياانت ىو القدرة علي احلصوؿ علي ادلعلومات من  األميةزلو  (4

 البياانت، كبدقو أكرب القدرة علي فهم تعقيد حتليل البياانت.

إىل اعتماد منظور نقدم بشاف  اىو هنج تعليمي يدعو  يةالنقدزلو األمية  (5

النص ، أك بعبارة أخرل، ىذا النوع من إدلاـ ابلقراءة كالكتابة الذم ديكن 

علي اف يكونوا قادرين علي  ةأبنو القدرة علي تشجيع القراء اف نفهمو

بنشاط حتليل النص كأيضا الكشف عن الرسالة اليت ىي أساس اجلدؿ 

 النص.

ىو القدرة علي تفسَت كإنشاء كالتفاكض حوؿ معٍت  ةالبصريزلو األمية  (6

ادلعلومات اليت ىي يف شكل صور مرئية. كديكن أيضا تفسَت إدلاـ ابلقراءة 

يف تفسَت النص ادلكتوب يف الًتمجة  ةأساسي ةكالكتابة علي انو قدر 

 .الشفوية مع منتجات التصميم ادلرئي مثل الفيديو أك الصور

ىو قدره الشخص علي العمل بشكل مستقل أك  ةالتكنولوجي زلو األمية (7

التعاكف مع اآلخرين بفعالية، مع ادلسؤكلية الكاملة كاالستخداـ الدقيق 



01 

 

كدمج لتقييم ادلعلومات  ةدار إكنولوجية للحصوؿ علي ك لألدكات الت

 كإنشاءىا كتوصيلها.

ىو القدرة علي فهم اإلحصاءات. كمن الضركرم  ةاالحصائي زلو األمية (8

فهم ىذا األمر من قبل اجملتمع احمللي من أجل فهم ادلواد اليت تنشرىا 

 كسائل االعالـ.

علي ادلعلومات  الشخص علي التعرؼ ةادلعلومات ىو قدر  زلو األمية (9

ادلطلوبة كالقدرة علي العثور عليها كتقييمها ، مث استخدامها بفعالية 

متنوعة من صيغ كاضحة  ةالتمكن من إيصاؿ ادلعلومات رلموعك 

 ة.كمفهوم

 كسيلة زلو األمية .6

 الوسيلة ادلستخدمة يف تعليم زلو األمية كما يلي: 

 الكتاب (1

األمية ىو الكتاب ادلقرر الكتاب الذم يستخدمو الطالب يف تعلم زلو 

من ادلدرسة ك الكراسة. يتم استخداـ الكتاب ادلقرر لدراسة ادلواد 

ادلدركسة. ك استخداـ الكراسة لكتابة ادلواد لزايدة ادلعارؼ اليت مل توجد 

 يف الكتاب ادلقرر.
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 غَت الكتاب (2

الوسيلة ادلستخدمة غيز الكتاب ىو السبورة حوؿ ادلدرسة ك ادلراسم 

 ادلوجود يف ادلدرسة. 

 إنتَتنيت (3

يستخدـ الطالب كسيلة اإلنتيزنيت يف تعليم زلو األمية لزايدة ادلعارؼ 

 اليت مل يعلم ادلدرس يف ادلدرسة.

 مزية ك ضعف زلو األمية .7

صل حيكيد اجملتمع سوؼ أ، كىذا ىو ابلتزلو األميةؤية الغرض من بعد ر  

  زلو األمية مزية، النسبة لبعض عن زلو األمية زيةمتنوعة من ادل ةعلي رلموع

 :كما يلي

 زايدة إتقاف ادلفردات لدل الطالب. .أ 

 .كادلعلومات اجلديدة يةمتنوعة من الرؤ  ةاحلصوؿ علي رلموع .ب 

 .طالبالقدرة اللفظية لل طويرت .ج 

 .ل الطالبالتحليل كالتفكَت لد قدرة طويرت .د 

 .الطالبتركيز يف  ةقدر ال ك ةقو ال ة ارتقاءساعدم .ق 

 تطوير قدرة الطالب يف صناعة معٌت الكلمة ك الكتابة. .ك 
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 كما يلي:  زلو األمية نقصافالعديد من العوامل اليت تسبب ىناؾ 

. ىذا ةسلتلف يةسيكوف حملو األمية لدم الطالب رؤ مقاطعة االجتماعي.  .أ 

يشعر أكثر متفوقة ألنو يعرؼ دييل إىل جعل الطالب كاحد مع اآلخر 

   أكثر من غَتىا.

االفتقاز إىل الرأم التكنولوجية، الطالب يدرس زلو األمية مع أدكات  .ب 

 التكنولوجية احملدكدة.

 

 مفهوم مهارة القراءة .ب 

، كحيتوم البحث مهارة القراءةسيذكر الباحث النظرايت عن  فيما يلي  

 ،مهارة القراءة طريقة تعليم القراءة،على مفهـو مهارة القراءة، أمية مهارة 

 .توجيهات العامة لتعليمهاخطوة تعليمها، ك  تعليمها ك غراضكأ

 تعريف مهارة القراءة .1

 القراءة ىي القدرة على التعرؼ على زلتوايت شيء مكتوب )رموز 

 القراءة ىي نشاط 9.كفهمها من خالؿ القراءة أك اذلضم يف القلبمكتوبة( 

للحصوؿ على ادلعٌت من ما ىو مكتوب يف النص. ذلذا الغرض، ابإلضافة 
                                                 

 
9
 Ulin Nuha، Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab، (Yogyakarta: 

Diva Press، 2012) Hlm 11 
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إىل احلاجة إىل إتقاف اللغة ادلستخدمة ، حيتاج القارئ إىل تنشيط العمليات 

 10.ادلختلفة يف نظاـ اإلدراؾ اخلاص بو العقلية

 11احملتوايت. مهارة القراءة ىي مهارة الىت حتمل معرفة رموزا مكتواب كفهم 

القراءة تعٌت ىي تقدمي ادلادة بطريقة اليت ترّجح  مهارة القراءة ،"عند "عزا

تدريبات  مهارة القراءة ادلتعلم .ختتصّ مث يتبع  حثبلا يقراء ادلعلم موضوع

ك عند لتكلم ىُّت ك مطابق ك تلقائّي. اللساف أك نطقا كشلارسة اللساف 

ىت هتدؼ لقدرة "عزا" ىف الشرح بعد ذلك، مهارة القراءة ىي مادة القراءة ال

 12أ.القراءة ادلتعلم الصحيحة كتفهيم ما يقر 

من الشرح ادلذكور، تلخص الباحثة أف مهارة القراءة مهارة اللغوية  

صعوبة كبسيطة. ليست مهارة القراءة  ختفى احلرؼ أك الكلمة فقط، كلكن 

مهارة الىت تطلب أف يقراء الطالب النصوص ابللغة العربية كتفهيم 

الطالب يستعيبوف مهارة القراءة ديالؤكف مقياسا إذا حتصلت احملتواايت. 

 .ادلؤشرات

                                                 
 

10
 Iskandarwassid Dan Dadang Suhendar، Strategi Pembelajaran Bahasa، (Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 2008) Hlm 246. 

 
11

 Mulyanto Sumardi، Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama 

Islam، (Jakarta: Proyek Pengembangan Sistim Pendidikan Agama Departemen Agama RI، 1976)، 

hlm. 168. 

 
12

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

Press،2011)، hlm. 162. 
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 13:ادلؤشرات كما التاىل 

 .يستطيع الطالب أف يقرؤكا النص ابللغة العربية قراءة صحيحة .أ 

 أف يفهموا النص ابللغة العربية فهما صحيحا. يستطيع الطالب .ب 

 .صحيحةيستطيع الطالب أف يًتمجوا النص ابللغة العربية ترمجة  .ج 

يعرؼ الطالب تركيب الكلمة ىف النص ك يستطيع الطالب أف حتدثوا  .د 

 .النص ابللغة النفسية مرة أخرل

 أمية مهارة القراءة .2

إف القراءة ىي عملية التعرؼ على الرموز ادلطبوعة، كنطقها نطقا  

إذاكانت القراءة جهرية(، كفهمها. كالقراءة هبذا ادلفهـو عملية يحا )صح

كابلرغم من أمية التعريف يف القراءة إال أنو كسيلة كليس غاية يف ادلعقدة، 

ذاتو فالتعريف كسيلة للفهم. كأف ادلعاين ليس موجودة يف الرموز ادلطبوعة، 

 14.موجودة يف عقل القارئ لكنها

كالقراءة تساعد الطلبة على اكتساب ادلعارؼ كتثَت لديهم الرغبة يف  

زداد معرفة الطلبة ابلكلمات كاجلمل كالعبارة الكتابة اخلالفة. فمن القراءة ت

                                                 
 

13
 Ibid، hlm. 164. 

 
 .104ص.  ،(2003)عمانس درا الشرك،  ،لية يف تدريس اللغة العربيةالطرائق العمطو على حسُت الدليمي،  14
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 ادلستخدمة يف الكالـ كالكتابة. كعلى ىذا فهي تساعد الطلبة يف تكوين

 15:إحساس اللغوم. كمن أميات القراءة  كما قاؿ رشدم أمحد طعيمة

أف القراءة ىي أكؿ ادلهارات الثالث )القراءة ك الكتابة ك احلساب( اليت  .أ 

 ا. على حق الفرد يف تعليمهجيمع اجملتمع اإلنساين

أف الًتبية ادلستمرة، كالتعلم مدل احلياة، كالتعلم الذايت شعارات التتحقق  .ب 

 يف حياة اإلنساف إال إذا كاف قادرا على القراءة.

أف اجملتمع اإلنساين ادلعاصر رلتمع متعلم يصعب تصور عمل مهارم فيو  .ج 

 ال يطلب القراءة.

 .الواسعة أف القراءة الواسعة شرط للثقافة .د 

أف القراءة ىي ادلهارة اليت تبقى مع الدارس عندما يًتؾ البلد العربم   .ق 

 الذم تعلم يف اللغة.

 ابلقراءة يستطيع الدارس أف يتحقق أغراضو ألعملية من تعليم العربية. .ك 

كالقراءة ىي مهارة يستطيع الدارس هبا حتقيق قدر من اإلستماع كقضاء  .ز 

 .كقت الفراغ مبا ىو أحدل

 القراءة ىي ادلهارة اليت ينميها الطالب كحده بعد أف يًتؾ ادلعهد. ك .ح 
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 .  176-175ص.  ،ادلراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلرشدم أمحد طعيمة،   
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 تعليم مهارة القراءةطريقة  .3

عملية  الذم ينهل اإلنساف ثركة اللغوية منو .كإف القراءة فّن لغومالقراءة  

مهارة تستخدـ  16ك رموز ادلكتوبة. الىت ترتبط كتابة اللغة من حيث ترمجة

ادلدرسة. القراءة ىى إحدل مهارات اللغوية الىت القراءة من خالؿ التعلم ىف 

التدريس تعليم مهارة القراءة عملية  ،. فلذلكذلا دكر ىاـ ىف تطوير ادلعرفة

الىت تالحظ النصوص القرائية حلصوؿ ادلعٌت ادلتوقع. ىذه أنشطة بسيطة 

كلكن صعبة. كينبغى على ادلعلم أف يهتم عند تعليم مهارة القراءة بعدة طريق 

 .ل كإنتظاـ جيدتسهي

 كما يلي:  تعليم مهارة القراءةطريفة  

 الطريقة احلرفية .أ 

لف، آادلتعلم فيتعلم . خريبدأ ادلعلم بتعليم حركؼ اذلجاء كاحدا بعد ااال

كيتعلم الطالب قراءة احلرؼ اذا رأه مكتواب. كما  .ء،... اىل اخرهاتابء، 

قراءة ادلنقاطع كبعد ذلك، يتعلم الطالب . يتعلم كتابة ىذه احلركؼ

كتدعى ىذه الطريقة ايضا طريقة احلركؼ اك الطريقة اذلجائية  .كالكلمات

 .فبائيةاأالاك طريقة االبجدية اك طريقة 
                                                 

( ص. 1998 ،، )السويس : جامعة القناةاإلجتاىات الًتبوية ادلعاصرة ىف تدريس اللغة العربيةدمحم رجب فضل هللا، 16 
63. 
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 الطريقة الصوتية .ب 

نتقاؿ من احلركؼ اىل الالطريقة احلرفية من حيث ا ةتشبو الطريقة الصوتي

عليم ادلقاطع اىل الكلمات. كلكنها ختتلف عنها من حيث طريقة ت

فاحلرؼ يف الطريقة احلرفية يعطى امسا، فاحلرؼ "ص" مثاؿ يعلم  .احلرؼ

، احلرؼ "ص" يعلم على انو "صاد". على انو صاد، كلكن يف الطريقة

ال. مثل َب، َث، َز، تعلم احلركؼ مفتوحة اك ، جب الطريقة الصوتيةمبو 

 . مث تعلم مكسورة، مث تعلم ساكنة، مث تعلم مضمومةَس. 

قراءة احلركؼ كىي منونة ابلفتح، مث منونة ابلضم، مث منونة مث تعلم 

ابلكسر. مث تعليم قراءة احلركؼ كىي مشددة ابلفتح، مث ابلضم، مث 

ابلكسر. مث تعليم احلركؼ كىي مشددة مع تنوين الفتح، مث تنوين الضم، 

 .مث تنوين الكسر

 الطريقة ادلقطعة .ج 

اكاؿ، مث يتعلم الكلمات يتعلم الطالب، مبوجيب ىذه الطريقة، ادلقاطع 

ادلد اكال.  ادلؤلفة من مقاطع. كلتعليم ادلقاطع، البد من تعلبم حركؼ

سو، سي،  ،مث يتعلم مقاطع مثل ساال. فيتعلم الطالب ا، ك، م اك 
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مقاطع مثل را، رم، رك، ككلمات مكونة من مقاطع تعليمها مثل سارا، 

 .سارم، سَتا، سورم، راسا، راسي

أفضل من الطريقة احلرفية ك طريقة الصوتية، النها تبدأ  كقد تكوف ادلقطعية

بوحدات أكرب من احلرؼ الواحد اك صوت الواحد. كتدعى ىذه الطريقة 

اجلزئية اك طريقة اؿ الًتكيبية، ألنها تبدأ بلجزء مث تنتقل اىل  ةالثالث طريق

كىناؾ طريقة معاكسة للطريق اجلزئية اك الًتكيبية يف االتجاه. . الكل

عى ىذه طريقة ادلعاكسة طريق الكية اك طريق التحليلية، أهنا تبدأ كتد

 ةالكلمة، كطريق ةالكلية، طريق ةكمن طريق. ابلكل مث تنتقل اىل اجلزء

 17.اجلملة

 أغراض تعليم مهارة القراءة .4

. أغراض تعليم مهارة القراءة نوعاف. كما أغراض العامة ك أغراض اخلاصة 

 18:القراءة فهيأما أغراض العامة من مهارة 

 .معرفة  كتابة النص اللغة .أ 

 .تعطى ادلعٌت ادلفردات الغريبة كإستعماذلا .ب 

 .فهم ادلعلومات ادلقررة صرحية .ج 
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 .فهم ادلعٌت ادلفاىيمية .د 

 .فهم نتيجة الصريح من كل اجلملة .ق 

كأما أغراض اخلاصة من مهارة القراءة فتنقسم إىل ثالثة مراحل، كىى  

 ادلتواسطة ك مرحلة العالية. كأما أغراض اخلاصة ىفمرحلة ادلبتدئة ك مرحلة 

 19ي:رحلة ادلبتدئة فهم

 .معرفة رموز اللغوية . أ

 .معرفة الكلمة ك اجلملة . ب

 الفكرة الرئيسية.  إجادةج. 

 .حتدث النص الصغَت مرة أخرلد.  

 20:كأما أغراض اخلاصة مهارة القراءة ىف مرحلة ادلتواسطة فهى 

 الفكرة الرئيسية ك الفكرة اجلمادة. إجادة . أ

 النصوص مرة أخرل. حتدث . ب

 21:كأما أغراض اخلاصة مهارة القراءة ىف مرحلة العالية فهى 

   .إجادة الفكرة الرئيسية ك الفكرة العمادة .أ 

                                                 
 

19
 Syaiful Mustofa، Strategi Pemeblajaran ...، ، hal 822 

 
20

Ibid...، hlm. 167. 
 

21
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  .تفسَت احملتواايت النصوص .ب 

  .تكوين ملخص النصوص .ج 

 .حتدث زلتواايت النصوص مرة أخرل .د 

األىداؼ ىف العملية التعليمية مؤشرا صادقا يعترب النجاح ىف حتديد  

للنجاح فيها. كإذا استطعنا حتديد األىداؼ تعليم اللغة العربية لألجانب، 

استطعنا بعد ذلك معرفة طرؽ كأساليب حتقيقها، كاألىداؼ الىت سنعرضها 

ىنا ىى ما إتفقت عليها الكتاابت كاألحباث الىت تناكلت تعليم اللغات 

امة كتعليم العربية لألجانب بصفة خاصة. كلقد قلنا: إف األجنبية  بصفة ع

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

أىداؼ تعلم اللغة، كإنو دلن ادلستحسن  أف نعرض دلا يسمى ابذلدؼ العاـ 

 من تعليم القراءة. مث نعرض بعد ذلك لألىداؼ اجلزئية الىت يؤدم حتقيقها

 22.رلموعها إىل اذلدؼ العاـ النهائي من تعليم القراءة ىف

كيتلخص اذلدؼ العاـ كالرئيس من تعليم القراءة  ىف دتكن ادلتعلم من أف  

يكوف قادرا على أف يقراء اللغة العربية من اليمُت إىل اليسر بشكل سهر 

كمريح. كىذا يعٌت أف يقراء ىف صمت كسرعة كيسر متلفظا ادلعٌت مباشرة من 
                                                 

)إ يسيسكو : منشورات  ،طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،كامل الناقة كرشدل أمحد طعيمةزلمود   22 
 .151ص.  ،(2003 ،ادلنظمة اإلسالمية كالعلـو كالثقافة
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ستعانة اال الصفحة ادلطبوعة دكف توقف عند الكلمات أك الًتاكيب كدكف

األىداؼ  ىذا اذلدؼ العاـ ديكن أف يوضع يف شكلمرات عديدة ابدلعجم. 

  23:اجلزئية التالية

 ة تعليم مهارة القراءةخطو  .5

 ة ىف تعليم مهارة القراءة لسهولة عملية التدريس. فلذلك،طو حتتاج اخل 

 24يف تعليم مهارة القراءة يعٍت: كانت الطرؽ

اىتماما  على قراءة ادلعلمبل ادلتعلم يهتم  ،مادة التعليم مباشرة ادلعلم يقرأ  .أ 

 جيدا.

 قرائتو مث يتبع ادلتعلم قرائتو معا. يكرر ادلعلم .ب 

 .يشَت ادلعلم إىل ادلتعلم للقراءة كاحدا فواحدا .ج 

ادلًتادفات أك يكتب ادلعلم ادلفردات الغريبة على السبورة مث يعطى  .د 

 .يستطيع ادلتعلم أف خيرص تلك ادلفردات قبل إشراح ادلعلم األضداد لكي

كانت الطريقة األخرل ىف تعليم مهارة القراءة حيث تستطيع أف ترتفع  

 حتفيز ادلتعلم كأف حتتل ادلعلومات من ادلادة التعليم حىت حتصيل إغراضو.

ىف تعليم مهارة القراءة ىي  منّ انحية أخرل، الطريقة الىت دتكن أف تستخدـ
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طريقة القراءة. كالغرض طريقة القراءة تركيز قدرة قراءة النصوص العربية 

 .بسهولة

 توجيهات العامة لتعليمها .6

مهارة القراءة كانت متنوعة. تنقم القراءة من حيث األداء  بتوجو العامة، 

 :نوعاف اءسلتلفة. ك القراءة من حيث األد كمن حيث العرض منها أقساـ

 ىذين القراءة الصامتة ك القراءة اجلهرية، كسوؼ نعرض لكل نوع من ىي

 25ابلتفصل. النوعُت

 القراءة الصامتة .أ 

القراءة الصامتة ىي قراءة تتم ابلنظر فقط، دكف صوت أك مس   

بل حىت تكوف احًتاز احلباؿ الصوتية يف حنجزة  أك حتريك الشفاه، 

الكتوبة تتحوؿ أىل معاف يف ذىن القارئي. ك ىذا يعٍت أف الكلمات 

 القارئي دكف أف دتر ابدلرحلة الصوتية.

ك الغاية الرئيسية من القراءة الصامتة ىي اإلستعاب، الذم ىو   

اذلدؼ من معضم القراءة الذم يقـو هبا الناس. ذلك أبف قليال من الناس 
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 ادلذيعُت فقط ىم الذم حيتاجوف إىل القراءة اجلهرية كما ىي احلاؿ مع

 26ا.كادلقرئُت الذم البد أف يقـو ابلقراءة جهر 

 القراءة اجلهرية .ب 

تعبَت القراءة اجلهرية مهارة خاصة ديكن أف يكوف تعلمها غاية   

يف حد ذاتو، كديكن أيضا أف يكوف كسيلة أك مرحلة من مراحل تعليم 

 ادلهارة الكلية للقراءة، فالقراءة اجلهرية ينظر إليها كخطوة أكىل كضركرية

ن ادلتعلم من أداء ىذين للقراءة الصامتة ك الكتابة أيضا إذا قبل أف يتمك

 الصوت كرمزه البد إف تتأكد لديو بشكل اتـ العلقية بُت النشاطُت

 . الكتام

كمن احلقائق ادلعرفة أنو كلما أتقن الدرس القراءة اجلهرية يف لغتو   

انية. كبرغم أمية األـ ساعده ذلك على تعلم القراءة اجلهرية يف لغتو الث

ىذه ادلهارة إبعتبارىا كسيلة كغاية إال أف ادلدرسُت عادة ما يهملوف 

 تدريسها جهال أبىدفها كمكونتها.
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