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  الباب الثاين

  النظر�ت

سام (أ) عة أقحيتوي هذا الباب الثاين على أساس النظرية اليت تتكون من أرب  

اس تعريف املفردات, انواع املفردات, أهداف تعليم املفردات, أس , ويتكون فيه عناملفردات

م املهارات اللغة تعلي (ب) اإختبار املفردات, أساليب تعليم املفردات, إختبارات املفردات,

العربية (ج) مفهوم مهارة القراءة, ويتكون فيه عن تعريف مهارة القراءة, تقسمات القراءة, 

أنواع القراءة, إسرتاتيجية تعليم القراءة, طريقة تعليم مهارة القراءة, أهداف تعليم مهارة 

ستعاب (د) إتصال إ القراءة, تقسيم القراءة, مشكالت قرانية, إختبارات القدرة القرانية,

  املفردات ومهارة القراءة (ه) البحث السابقة (و) اإلطار النظري 

 املفردات  .أ

 تعريف املفردات .١

جزء من لغة  الذي هومن الكلمات أو املعروفة لشخص  ةجمموع املفردات هو 

 ةل جديدواللغة الشفهية لتاليف مج ميكن استخدام املفردات يف كل من الكتابة ١.ةمعين

وير مهارات اللغة العربية للشخص.وتط

                                                           

 1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata, diakses pada tanggal 16 Januari 
2020. 
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لغة.  تشكل من الكلمات اليت ةملفردات هو عبارة عن جمموعا إستعاب وفقا

ان  أمر ال غين عنه كما قال فاليك ةاللغوية االربع ةاملهار  إستعابدور املفردات يف 

 ٢املفردات. إستعاب ىيعتمد بشكل كبري عل ةاللغوية االربع ةعلي فهم املهار القدرة 

 علي الرغم من ان تعلم اللغة ال يكفي جمرد حفظ العديد من املفردات.

إضاىف معين و  (denotatif) أصلى معىن ة قسيمها إىلاملعين من كلم

)konotatif(.  أصلىاملعين )denotatif( ل ه, املعين األصجمازي ىنومع ةجهري من املعىن

، "لد طفلم تلطبيعة هي "األ، معين ا�لعربية االم ة. املثال،كلمإصطالحومعين من 

 ى، علاالم يف ام الكتاب. املعين األصلي ةو�ا معين جماز� ينظر اليه تستخدم كلملك

ين ، وهذا يعيهمس" "الناس الذينالعاطف، اليت تعين  ةهو كلم، سبيل املثال 

 ٣"اهلاتف".

 أنواع املفردات .٢

على همة ماملفردات إىل أربعة, كل منها تنقسم وفقا للواجبات و  قال رشد أمحد طائمة

  ٤النحو التايل:

 اللغة  إستعابتوزع املفردات يف سياق   .أ

                                                           

 2 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: 
Misykat, 2005), hal. 96 
 3 Ibid., hal. 97. 
 4 Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: 
UIN-Maliki Press), hal. 63-66 
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 قراءةوال الستماعفردات لفهم كل من اللغة اامل .١

 (formal)موقفية او  (informal) عاديةاملفردات يف الكالم, إما الكالم  .٢

 املفردات يف الكتابة, إما لكتابة �ليف ألشخصية أو دراسة العلمية .٣

 املفردات احملتملة, هي املفردات اليت تفسري وفقا لسياق املناقشة .٤

 ع املفردات وفقا ملعناهاتوز   .ب

املفردات االساسية اليت تشكل الكتابة , هذا املفردات هي الصةالكلمات اخل .١

 خالفةثل االفعل, االمساء, و تصبح الصاحل, م

لكلمات الوظيفة. هذه الكلمات اليت تربط وتنحد املفردات واجلملة لتشكيل ا .٢

 العبارة اجليدة يف الكتابة, مثل حروف اجلر, ادوا اإلستفهام وغريها

د أنتقف وحدها, ولكن موحالكلمات املركبة. هذا املفردات هي اليت ال ميكن  .٣

 مع كلمات لتشكيل املعان املختلفة.

 أهداف تعليم املفردات .٣

 ٥النحو التايل: ىاملفردات العربية هو التعلم عل أهداف تعليم

 فهم املسموع.قراءة أو ، اما من خالل الإدخال مفردات جديده للطالب  .أ

                                                           

 5 Ahmad Qamaruddin, Penerapan Metode Bernyanyi dalam Pembelajaran 
Mufradat, 2017 jurnal vol.1 no.2 diakses pada tanggal 16 januari 2020  
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طق اجليد الن، الن املفردات بشكل صحيح وصحيح ةقراءال ىتدريب الطالب عل  .ب

 التحدث والقراءة اجليدة والصحيحة. ةوالصحيح يسلم ملهارا

 ةلوي أو عند استخدامها يف سياق مجفهم معين املفردات ، سواء يف العاج أو اللغ  .ج

 ةمعين

  قادره علي تقدير ومتكني املعتصمني يف التعبري اللفظي والكتايب وفقا للسياق  .د

 أساس اإلختبار املفردات .٤

املفردات البد للمعلم إعداد املفردات املناسبة للطالب. ولذلك, يف تعليم 

جيب على املعلمني التمسك مببادئ ومعايري واضحة. وأما املبادئ يف اختيار املفردات 

  ٦اليت سيتم تدريسها لألجانب (غري املتحدثني �للغة العربية), فهي كما يلي :

 املألوفة االستعمال.يعين اختيار املفردات  )frequency( تواتر  .أ

, يعين إختيار املفردات اليت تستخدم على نطاق واسع يف البلدان )range(توزع   .ب

 العربية يعين اليت ال تستخدم إال يف بعض الدول العربية فقط.

, يعين اختيار كلمات معينة ذات معان حمددة كذلك. وهي )avability(متاحية   .ج

 حمددةاملعاين اليت يتم استخدامها يف جماالت 

                                                           

 6 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Sukses 
Offset, 2011), Hal 129 
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, يعين إختيار الكلمات اليت هي مألوفة ومعروفة وترك )familiriaty(ألفة   .د

الكلمات اليت قل مسعها يف االستخدام. وذالك مثل كلمة مشس أكثر شهرة من  

 كلمة ذكع لو أ�ما يف نفس املعىن.

يعين اختيار الكلمات اليت ميكن استخدامها يف جماالت   )coverage(الشمول   .ه

على جماالت معينة. مثل كلمة بيت أفضل من اختيار كلمة منزل,  كثرية ال تقتص

 ألن استخدامها أكثر شيوعا.

أمهية, يعين اختيار الكلمات ما يطلب استخدامها أكثر عند الطالب من   .و

  الكلمات اليت الحتتاج يف بعض األحيان.

 أساليب تعليم املفردات .٥

من أبرز جوانب الناس هو األسلوب ، الن جناح تدريس  يف تدريس واحد

ليت االلغة غالبا ما يتم تقييمها من حيث األساليب املستخدمة الن الطرق الوحيدة 

 ٧تعليم اللغة. ةميكن ان حتدد احملتوي وكيفي

 ومن بني األساليب اليت ميكن استخدامها ما يلي:

 القراءة املباشرة  .أ

                                                           

 7 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dari Segi 
Metodologi, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hal. 2 



 
 

١٧ 
 

لغة حيث يستخدم املعلم ال ةاللغة االجنبيلتقدمي ماده درس  ةوهي طريق  

ية يف التعليمية ودون استخدام اي لغة طالب ةلعربية بشكل مباشر �عتبارها لغا

م ان للمعل، فيمكن يصعب علي الطالب فهمها ةهناك كلمالتدريس. إذا كان 

  ٨، وما إىل ذلك.تظاهر، والوصف، واليفهم �ستخدام الدعائم

غم من ر ال ىنطق الكلمات مباشره، عل ةممارس ىب علويستند هذا األسلو   

ولكن  ،حىت اآلن من قبل املتعلمني ةفهومأو غري م ةان الكلمات ال تزال أجنبي

 القليل من الكلمات سيتم الكالم وفهمها.

  هي: هاتقدميواخلطوات اليت 

 إىل ةخالل االشار من  ةواحد ة�، والنطق كلماملعلم يبدا عرض املواد شفو  .١

 ، وبعد ذلك الطالب حياكيةمما يدل علي احلركة أو انف الوج، ةالكائن أو رمس

 ذلك عده مرات حىت النطق هو صحيح وفهم املعين.

فقا و  هل, أين, وغريها,�لكلمة اليت نساهلا مثل:  ةواالجوب ةتقدمي االسئل .٢

ذجي و ملستوي صعوبة الرواران، املتعلقة �لكلمات اليت قدمت. التفاعل النم

 ب، سواء املعلمني مع الطالب وبني الطالمع الكالسيكية، مث ا�موعة، والفرد

                                                           

 8 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan 
Bahasa Arab, (Jakarta : Grafindo Persada, 1997), hal. 154 
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مة، سواء يف املقد تافردامل إستعابكن �لفعل بعد املعلم يشعر ان الطالب مي .٣

ني إعطاء م، ويطلب من الطالب لفتح الكتب املدرسية. املعلالنطق وفهم املعين

 �لتناوب ةلقراءاالطالب علي القراءة الصحيحة مث يطلب من  ةأمثل

لعمل يف ، تليها اأو التمارين اليت هي يف الكتاب ةاللفظية االسئل ةاالجاب .٤

 الكتابة.

،  ذلكمستو�ت الطالب �الضافه إىلالعامة اليت تتوافق مع  ةقراءاليتم إعطاء  .٥

 القصص ةقراءالمثل الفكاهة و 

 ةظلالهتمام عاده الطالب حف ة. أل�ا قصرية ومثري ةمجل مجيلحيتوي علي  .٦

  ٩خارج الراس.

 تشبه احلافظ  .ب

ند هذا قصرية لتقليد أو التقليد والتحفيظ أو احلفظ. ويست تشبه احلافظ هو 

) رداتف، ينطق املعلم �لكلمة (امل. لذاةاألسلوب علي التقليد وحفظ االنشط

مات لالطالب أخريا الك حىت حيفظ ةرامرارا وتكرارا والطالب يقلدون عده م

 ).فردات(امل

  وفيما يلي اخلطوات التالية:

                                                           

 9 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : 
Misykat, 2005), hal. 37 
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لم واحد إىل نتحلون املعيقرا املعلم أو ينطق املعتصمني �لتدريس والطالب ي .١

 ةثالث مرا

مث ميكن للمعلم التحول إىل املؤذنني آخر إذا كان قد مت اعتبار الطالب يتقن  .٢

 ١٠ا.ويعرف ضغط املوقع من جتويد هل

 الطريقة السمعية والشفوية  .ج

الطالب  ، فا�ا ميكن ان تسبباملعين ةحي �ن هذه الطريقة مسعيومبا ان االسم يو 

ان ، وكالمها نشاطموعة من أشخاص آخرين وفهم املعينيف التقاط اللغة املس

حيتو�ن علي الفم حبيث ميكن للطالب استخدام اللغة اللفظية واالرتباط �للغة 

و القدرة أ ستعابحيث املبدا اإليقصد �لنهج الشفهي والشفوي من  ١١العربية.

   ١٢.ةمدرس ةعلي استخدام لغة أجنبي

 الطريقة القراءة  .د

يع أول املواض ةقراءالمواد الدرس عن طريق القراءة أوال، اي املعلمني وهو يقدم 

  تتضمن اخلطوات التالية يف أسلوب القراءة: القراءة ومث تليها الطالب.

                                                           

 10 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan 
Bahasa Arab, (Jakarta : Grafindo Persada, 1997), hal. 175 
 11 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dari Segi 
Metodologi. (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hal.175 
 12 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab 
pada IAIN, (Jakarta : DEPAG, 1975), hal.139 
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 ةان يهتموا أو يستمعوا إىل قراء الطالبيقرا املعلم ماده الدرس ويطلب من  .١

 املعلم

 بعد ذلك املعلم يعني واحده من الطالب لقراء�ا �لتناوب .٢

ها ، مث املعلم يكرر القراءة مره أخرى تليكل الطالب لديهم دور يف القراءة  بعد .٣

 الطالب

بعد ذلك الحظ املعلم الطالب الصعبة أو اجلدد الذين مل يعرفوا حىت اآلن  .٤

 ١٣حملادات.إنتاج ا ةتسجيلها يف دفرت املالحظات ألعادالكتابة اليت سيتم 

 الطريقة النحو و الرتمجة  .ه

يلي اخلطوات  وفيما الرتمجة. ةهو مزيج من النحو (قويد) مع طريقهذا األسلوب 

  التدريس: ةاليت اختذت يف عملي

 اعد اللغة العربية مثل: األفعال، األمساءيعلم املعلم أوال املواد اللغوية أو قو  .١

 .وغريها

   ١٤، علمت بعد ذلك عن الرتمجة.بعد ذلكو  .٢

 اختبارات املفردات .٦

 اسرتاتيجيات التعلم املفردات على اإلبتداء  .أ

                                                           

 13 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan 
Bahasa Arab, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hal. 163 
 14 Ibid., hal.171 
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  ١٥، ميكن للتدريس استخدام بعض االسرتاتيجيات التالية:علي املستوي األساسي

اء التعلم تشبع الطالب اثن ةومن املتوقع ان تزيل هذه االغني �ستخدام األغاين. .١

 تأو ز�دة اخلزينة يف املهتد� ةاراامله إستعابن توفر املتعة من أجل ز�دة وا

 إىل الكائن املقصود مثل إحضار العينة أو الكائن األصلي. ةاالشار  .٢

 اطلب من الطالب القراءة بشكل متكرر. .٣

 ا وابتها حىت يفهم الطالب حقوكت ةالقراءة وتكرار قراءىل وانتحال االستماع إ .٤

 هلم. إستعاب

 اسرتاتيجيات التعلم املفردات على املتواسطة  .ب

  ١٦بعض االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها يف تعلم املفردات الوسيطة تشمل:

 من قبل ة�ستخدام مظاهره اجلسم، ميكن للمعلم إثبات معين كلم .١

إذا  ده جدااملفردات من الطالب سوف تكون مفي إستعاب الكلمات، و ةكتاب .٢

 .ةطلب من الطالب لكتاب

 بيلعب دور .٣

 إعطاء كلمه مرادف .٤

 إعطاء الكلمة ضد .٥

                                                           

 15 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: 
UIN Maliki Press, 2011), hal. 73 
 16 Ibid., hal 74-75  
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 ةإعطاء معين مجعي .٦

، وهذا ميكن ان تساعد الطالب الكلمة اجلذر و الكلمة التغيرياتاملعلم يذكر  .٧

 علي فهم املفردات وفقا لتغيري اجلملة.

 م املفردات على اإلبتداءاسرتاتيجيات التعل  .ج

   ١٧االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها يف تعلم املفردات العربية املتقدمة هي:

 شرح معين الكلمة بشرح معناها. .١

 يف القاموس ةلمالبحث عن معين ك .٢

 العشوائية لتكون الصيغة الصحيحة .٣

 وضع الكلمة يف اجلمل .٤

 ةإعطاء كلم .٥

 تعليم املهارت اللغة العربية  .ب

ك اللغة الطالب يف استعمال تل إستعابأهداف تعليم اللغة األجنبية هي تطوير   

 استعمال اللغة التعليم يسمى مبهارة اللغة. وكان املهارات أربع هي إستعابلسا� أو كتابة. 

  ١٨مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القرأة ومهارة الكتابة.

 مهارة اإلستماع .١

                                                           

 17 Ibid., hal 76 
 18 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT 
Remaja Rosda Karya) Hal. 129 
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ن م هفهم الكلمات او اجلملة اليت مسع اإلنسان ىف إستعابمهارة اإلستماع هو 

 املخطب.

 مهارة الكالم  .٢

 اخراج الصوت والكلمات الىت تعترب اإلنسان إىل املخطب إستعابمهارة الكالم هو 

 مهارة القراءة .٣

 اإلنسان ىف فهم الشىء من الكتابة والصورة.  إستعابمهارة القراءة هى 

 مهارة الكتابة .٤

 .ةان ىف كتابة كل الشىء من األفكار اإلنس إستعابمهارة الكتابة هي 

 مفهوم مهارة القراءة  .ج

ذه النظرية االجنبيه يف أوائل القرن العشرين. ه ةيف تدريس اللغ ة من خرباء الفكرمهارة الرقي

يدرس اللغة  ، الذي)١٩٢٦. الغرب (ةواالمريكي ةليزيرائده من قبل بعض املعلمني االجن

د الذين  للهنو بكثري ةعلم القراءة بسالسة هو أكثر امهي، جيادل �ن تيف اهلند ةاالجنليزي

  الكالم. بدال من ةيتعلمون اللغة االجنليزي

 تعريف مهارة القراءة .١
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القراءة هي أهم املواد بني املوضوع. الطالب الذين يتفوقون يف التعلم التلقائي   

 ةتتفوق أيضا يف األخرى، فضال عن العكس. ولذلك، فان القراءة هي أهم وسيل القراءة

  ١٩لتحقيق أهداف تعلم اللغة.

ام معني. املكتوبة املنظمة وفقا لنظالقراءة هي مهارة التقاط املعين يف رموز الصوت   

ست ة لي، فان الرقيرا هاما يف هذه العملية. ومع ذلكأداه احلسية البصرية (العني) دو 

، ط العاقلة، مبا يف ذلك: التفكري. ولكنه أيضا نشاةجمرد عمليه عني القردة واالدا

  ٢٠، اخل.والتحليل، والتحكيم، وحل املشاكل

 تقسيمات القراءة .٢

تقسيمات للقراءة ختتلف �خالف عدد من االعتبارات وذلك على هناك عدة   

  النحو التايل:

 ٢١من حيث األداء والشكل العام تنقسم إىل قراءة صامتة وقراءة جهرية.  .أ

 ٢٢من حيث الغرض من القراءة تنقسم إىل قراءة للدرس وقراءة لالستماع  .ب

 أنواع القراءة .٣

                                                           

 19 Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Yogyakarta: Pustaka Diniyah, 2018), hal. 55 
 20 Anin Nurhayati, Diktat Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (IAIN 
Tulungagung, 2006) Hal. 54 
 21 Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Ketrampilan Berbahasa (Bandung: 
Angkasa 2008) Hal. 23 

  .٦٣) ص ٢٠١١نور هادي, لتعليم املهارات اللغوية, (ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ٢٢ 
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 أنواع القراءة من حيث أغراض القارئ:

, ويقصد منها االهتداء بسرعة إىل شيء معني, وهي قراءة هامة هريةالقراءة اجل  .أ

للباحثني واملتعجلني : كقراءة الفهارس وقوائم األمساء, والعناوين, ودليل القطر, 

ودفرت (التليفو�ت) وحنو ذلك, وكل متعلم حمتاج إىل هذه القراءة ىف مواقف حيوية 

 خمتلفة

متسع: كقراءة تقرير, أوكتاب جديد, وهذا قراءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع ال  .ب

النوع يعد من أرقى أنواع القراءة, وذلك لكثرية املواد الىت ينبغى أن يقرأها اإلنسان 

يف هذا العصر احلديث, الذى زاد فيه اإلنتاج العقلى ز�دة مطردة, وميتاز هذا النوع 

الفهم ىف  رعة معمن القراءة �لوقفات ىف أماكن خاصة, الستيعاب احلقائق, و�لس

 األماكن األخرى.

القراءة التحصيلية, ويقصد �ا االستذكار واإلمام, وتقضى هذه القراءة �لرتيث   .ج

وأل�ة, لفهم املسائل إمجاال وتفصيال, وعقد املوازنة بني املعلومات املتشا�ة 

 واملختلفة, وغري ذلك مما يساعد على تثبيت احلقائق ىف األذهان

علومات, وفيها يرجع القارئ إىل عدة مصادر, جيمع منها ما حيتاج قراءة جلمع املال  .د

الدارس الذى يعد رسالة أو حبشا,  ةقراءاله من معلومات خاصة, وذلك كإلي

 ويتطلب هذا النوع من القراءة مهارة ىف التصفح السريع, وقدرة على التلخيص
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التفكري, وقد ن التعمق و قراءة للمتعة األدبية, والر�ضة العقلية, وهي قراءة خالية مال  .ه

 تكون متقطعة تتخللها فرتات, وذلك كقراءة األدب والفكاهات والطرائف.

القراءة النقدية التحليلية : كنقد كتاب أو أى إنتاج عقلى, للموازنة بينه وبني غريه,   .و

  ٢٣وهذا نوع من القراءة حيتاج إىل مزيد من التأىن والتمحيص.

 اسرتاتيجية تعليم القراءة .٤

القراءة هي أهم املواد بني املوضوع. الطالب الذين يتفوقون يف درس القراءة اخلاصة   

 ةكون قادر و�ت التعليم. املثل، فان الطالب لن ت�م تتفوق يف درس آخر يف مجيع مست

. ةلديه مهارات القراءة جيدعلي التفوق يف اي ماده من املوضوع اال إذا كان الطالب 

ن ذلك ، وأكثر ملتحقيق أهداف تعلم اللغة ةرئيسي ةوسيلولذلك، فان القراءة هي 

 �لنسبة ملتعلمي اللغات غري العربية والذين يعيشون خارج البلدان العربية مثل املتعلمني

  يف اندونيسيا.

جمرد  ، وليسةوبسيط ةسهلالقراءة هي واحده من املهارات اللغوية اليت ليست   

احليلة  متنوعة من ةاملهارة اليت تنطوي علي جمموعكن الرسائل الر�نة أو الكلمات ول

والعقل. القراءة هي نشاط يتضمن مجيع اشكال التفكري والتصنيف واختاذ القرارات 

                                                           

   ٧٣) ص ١٩٧٣عبد العلم إبراهيم, املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية (داراملعارف مبكر, ٢٣ 
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والتحليل والبحث عن حل املشاكل. لذلك يف بعض األحيان الناس الذين يقراون النص 

  القراءة. ةتعنياجلمل للتفكري وفهم ما  ةقفه أو تكرار واحد أو اثنني قراءجيب و 

قراءة املختلفة. ال ةامهار  ،اليب اللغة الثانية لتعلم الرقيةتعلم أس ةكما الفرق يف طريق  

، ميكن زةوجي ةسلوب �هوو ومانشاوي لفرت نت تستخدم األا، إذا كعلي سبيل املثال

 تفسري خطوات تعلم القراءة علي النحو التايل:

 النص العريبةيبدا املعلم الدرس بقراءه  .أ

 يرتجم املعلم النص إىل لغة الطالب مث  .ب

 الدرس يليه شرح من املعلم  .ج

 آخر طالب يكرر القراءة اليت درست  .د

ليت أيضا إيالء االهتمام طرق أخرى ا ةولكن لذلك فانه خيتلف إذا استخدم  

جلملة امن املعجم (املفردات) و  ةيبدا الدرس من خالل تقدمي جمموع األخرى. مث ةللمهارا

، بعد االستماع الطالب كل ذلك مث قال ةسياق معني، تليها ممارس(أمر احلكم) يف 

دما يستخدم خلطوات عن. ويتم القيام �ذه اةعلم املعتصمون مع قراءجمرد بدء الطالب ت

 املباشرة والسامية وغريها. أو ميكنك أيضا اتباع اخلطوات التالية: ةاملعلم طريق
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، ت املصاحبة (�ستخدام الصورفسريااملعلم العديد من اجلمل وعدد الت ءيقرا  .أ

ثقة من ان الطالب قد  ىعل ةواحد ةواحلركات، واملظاهرات، وما إىل ذلك). مر 

 فهم مث املعلم يستخدم اجلمل أو األرقام يف االتصاالت العملية.

لب من أخرى ويط ةاجلملة والرقم مر  ةم خيرب الطالب بفتح الكتاب وقراءاملعل  .ب

 الطالب التكرار

ئة إىل جمموعتني أو ثالث ، مث تنقسم الفجلملة والعدد معاالطالب يكرر ا  .ج

لتكرار حىت النهاية املعلم خيتار الطالب  ةموع، ويطلب من كل جمجمموعات

 عشوائية لتكرار وتليها أصدقاء آخرين.

عرض نص بسيط ونقول للطالب  ، واملعلمنيبعد فهم الطالب اجلمل واألرقام  .د

 يف القلب والوقت الكايف ةلقراء

ن املعلم يطلب م ة�ن الطالب قد انتهت عموما قراء املعلمني يشعرون بعد  .ه

 اجلبهة والسماح للكتاب البقاء مفتوحة. ةالطالب ملواجه

ويفضل ان املعلمني ال تعطي وقتا متساحما لتلك اليت مل تنته والسماح هلم تكرار   .و

 النص يف وقت السؤال واجلواب. وهو يشجع الطالب علي القراءة بسرعة

ختبار ، الن املعلم ال احول النص والكتاب ال تزال مفتوحة ةعلمني طرح اسئلامل  .ز

 حتفيظ الطالب واملعلمني لدعوه الطالب للبحث عن إجا�ت يف النص
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 ةروفيف النص حبيث ميكن ان تكون معالفرز استنادا إىل إجا�ت  ةنوصي االسئل  .ح

 إىل اي مدي

 قصرية ةاليت تتطلب أجاب ةينبغي ان االسئل  .ط

علي السؤال إذا كان السؤال جيب  ةاالجاب ىكان أحد الطالب غري قادر علإذا    .ي

 ان يعطي ألخر.

من  نص دون ان يطلبكما هي يف ال  ةعلي االسئل ةاالجاب ىحتفيز الطالب عل  .ك

 .ةبعبارة جديد ةالطالب االجاب

. الوقت يف الضعف جيب علي املعلمني وقف السؤال إذا كان اهتمام الطالب يبدا  .ل

 دقيقه ٢٥إىل  ٢٠اليت مت الرد عليها حوايل  ةالسئلاملثايل ل

صوت ب ةراءة بصمت أو قول طالب جيد لقراء�لق ةبعد ان الطالب تكرار قراء  .م

 عال ومتابعه الطالب اآلخرين

يب عليه يف النص الذي جي ةاليت االجوب ةريا تشجيع الطالب علي طرح االسئلأخ  .ن

 أصدقائه اما عن فهم النص أو عن القواعد.

 طريقة تعليم مهارة القراءة .٥

    ٢٤أنواع, بني هم: ادهنالقراءة أسلوب عموما ع طريقة

                                                           

 24 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung 
Pembelajaran Bahasa Arab (2) (Jogjakarta : Diva Press 2012) Hal. 72 
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 ةاحلرفي ةطريق  .أ

يبدا املعلم الدرس من خالل تعليم رسائل اهلجرة واحدا تلو اآلخر. يف حني ان 

الكلمة.  ةرسائل احلرف ، وليس وحد ةقراء�ا ببطء ألنه مييل إىل قراءالطالب هنا 

 سيتم اخلطس تدرس مع  حروفمناذج 

 صوتيةال ةطريق  .ب

 طريقة الصوتيةمن  ةيبدا التدريس من الرسالة، مث املقطع اللفظي، مث الكلمة. هو خمتلف

اماه،  رق الشوك بتعليم حروف العلة فتحا، ديف الطريق من احلرف. يبدا ترتيب ط

 ، مث مثره اخلبز. كاسروه

 الطريقة املقطعية  .ج

، فانه إىل ذلك ةاطع يف الكلمات. االضاف، مث التوتري املقيتعلم الطالب أوال املقاطع

ها يف . مث لتجميع ، رسيا، رينورسا� و  ،. سو، سايعلم أيضا الرسالة جنون. مثل

 .، رامي، راماساره، سايت، ساره، سيتم، سويل

 طريقة الكلمة  .د

لم ، املعقةكل الكلمة. يف تنفيذ هذه الطري، مث تعلم احلروف اليت تشتعلم من الكلمة

، مث ينطق الكلمة مرارا وتكرارا ويتبعها الطالب. مع الصورة املقابلة ةيعرض كلم
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ه حبيث ميكن للطالب معرف ةصور اخلطوة التالية من املعلم يتحدث الكلمة دون 

 ، واحلد من احلروف.ذلك، قراء�ا، وحتليلها

 اجلملة ةطريق  .ه

طالب وال ،عده مرات ة، مث قراءةبطاقة صماء أو لوح ىقصرية عل ةليعرض املعلم مج

اجلمل اثنان  املعلمة ، مث قراء�ا تليها الطالب. يقارنةجديد ةكلم  ةتقليد. مث أضاف

كلمة ، فان املعلم يقلل أيضا من الإىل ذلك ةا�ت يكون عرفت. االضافالفروق وتش

ذلك إىل  إىل, بعد ةلك. الرتتيب من هذا أسلوب من مجليف احلروف اليت تشكل ذ

 حرف.

 الطريقة ا�معة  .و

، كل نيد وليس عالقا علي الطريقة. المجيع الطرق عن طريق التفات إىل اجلانب اجل

 األساليب هلا مزا� وعيوب علي التوايل.

 أهداف تعليم مهارة القراءة .٦

ل نص ك  ةعلي قراء التعلم هو ان املتعلمني قادرون ةبشكل عام الغرض من قراء  

 عين الوارد يف القراءة. ومع ذلك، فان تعلم القراءة ميكن، وفهم املعريب بشكل صحيح

) قراءة الصامتةالكوسيلة لفهم حمتو�ت القراءة (، مها القراءة بصمت  نيإىل نوع ةمتييز 

 قراءة الصامتةال). الغرض اخلاص من تعلم القراءة اجلوادوقراء�ا بصوت عال لفن القراءة (
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 التلوين)( ، وفهم أسلوب اللغة املستخدمةةملتعلمني قادرون علي فهم كل كلمهو ان ا

بيعة وطابع تعلمني لفهم طهي امل ةللقراءوفهم املعين الوارد فيها. األهداف التعليمية 

مناسب  علي األقل بشكل ةاحلروف، وأمناط اللغة، والتجويد والتوقف، فضال عن القراء

   ٢٥.وفقا لقواعد اجلراماتيكس

، راءة لدي الطالب. وعلي هذا النحوالق ةالتعليم هو تطوير مهار  ةوالغرض من قراء  

      ٢٦جتربه ممتعه للطالب. فان وظيفة املعلم هي إقناع ان عمليه التعلم هي

  ٢٧من أهم األهداف املتوخاة من تدريس القراءة ما يلي:

 إكساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطق سليما .١

 إقدار التالميذ على إخراج احلروف من خمارجها ومتييز أصوا�ا .٢

 إكساب التالميذ رصيدا من املفردات والرتاكيب .٣

 واالطالعتنمية ميول التالميذ حنو القراءة  .٤

مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرف البصري على الكلمات وفهم معناها  .٥

 أو معىن اجلمل والرتاكيب

 تنمية قدرة التالميذ على توظيف عالمات الرتقيم ووضعها يف مواضعها الصحيحة .٦

                                                           

 25 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab (Jakarta: Fajar 
Interpratama Mandiri 2017) Hal. 42 
 26 Fathul Mujib Dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung 
Pembelajaran Bahasa Arab 2 (Jogjakarta: Diva Press 2012) Hal. 68 

  .٦٣) ص ٢٠١١نور هادي, لتعليم املهارات اللغوية, (ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ٢٧ 
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ني تإقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية املصحوبة بفهم املادة املقروءة يف القراء .٧

 الصامتة واجلهرية 

 تنمية ميول التالميذ لالستمتاع �ملادة املقروءة وتذوقها  .٨

 توجيه التالميذ إىل استخدام املعاجم والقواميس واملراجع ودوائر املعارف .٩

 إقدار التالميذ على حتليل وتفسري املادة املقروءة ونقدها وتقوميها مث قبوهلا أو رفضها .١٠

 من مشكالتوتوظيفها يف حل ما يعن هلم 

  يمعلى القراءة املتدفقة املصحوبة بتمثيل املعىن, ومراعاة النربوالتنغ إقدار التالميذ .١١

 تقسيم القراءة .٧

  ، مبا يف ذلك ما يلي:ده أنواع من القراءةنهناك ع

 ى، واألكثر تشددا هو القدرة عل. يف هذا النشاط القراءة القاسيةبصوت عال ةقراء  .أ

اج وغريها ر دقه اللغة العربية من حيث املخ ىالقراءة بعده طرق. أوال، احلفاظ عل

، لثابري الذي الشعور �لكتابة. �، اإليقاع الدقيق والتعمن مسات الصوت. �نيا

، ساانتبه إىل عالمات الرتقيم. خامعلي حنو سلس وليس بشكل متقطع. رابعا ، 

لق جو ، من الضروري خةالقراءة املتانياط يف نش. قراءة �دف بصمت إىل فهمال

 ة.يسمح للطالب �لرتكيز علي قراء طبقي منظم
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سريعة. والغرض الرئيسي من القراءة السريعة هو تشجيع الطالب علي التجرؤ  ةقراء  .ب

لطالب من ا ، ال يطلبمن املعتاد. يف القراءة السريعة علي القراءة بشكل أسرع

ها. ومع املخاطر الكامنة وحد يه الكفاية مع، ولكن مبا ففهم تفاصيل احملتو�ت

 ةخدام كل عنصر القراءة كماده قراءانه ال ميكن استذلك، فمن اجلدير �لذكر 

 سريعة.

سريعة  ةفيهية هو تدريب الطالب علي قراءالقراءة الرتفيهية. هدف القراءة الرت   .ج

 قراءةلواالستمتاع �لقراءة. واهلدف اآلخر هو تعزيز اهتمام وحب الطالب يف ا

. وهدفها الرئيسي هو تدريب الطالب علي احلصول علي املعلومات ةحتليلي ةقراء  .د

فكرة احلفر وإظهار التفاصيل اليت تعزز ال ىملواد املكتوبة. ويدرب الطالب علمن ا

 الرئيسية اليت قدمها املؤلف. 

 مشكالت قرانية .٨

اللغة العربية.  ة قراصعو�ت يفغالبا ما يواجه املبتدئون يف تعلم اللغة العربية بعض ال  

  وتنجم هذه الصعو�ت عن العوامل التالية:

 عند القراءة بصوت عال.نطق الصوت أو ال  .أ

من  ةلفاخلط العريب من اليمني. هو خمتاالختالفات يف اجتاه الكتابة ، وهو اجتاه   .ب

 ت.ت التيين من يسارا إىل يصح اجتاعاداتنا, اي يكتب كتا�
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النص العريب  ةقراء يف ةالظهور يف الطالب الذين هم بطيئ عوبةبطيئه يف القراءة. ص  .ج

 . واحده ةاحلروف لكل حرف ، لكل مقطع لفظي، أو كلم ةجيعل يبدوان قراء

ده بصوت عال سيكون من ، والناس الذين يقرا عاالقراءة بصوت عال، وهذا هو  .د

 حركات الشفة. ةفانه ال يزال ينظر يهمس أو يرافقبصمت.  ةالصعب قراء

 من األحيان التكرار يف القراءة، مما جيعل القراءة ، وهذا هو يف كثريتكرار املنظور  .ه

 .ةبطيئ

ري ، وحتديدا آلراءه اليت يتم تثبيتها علي اجتاه واحد يف حني تسبب الكثركود الراي  .و

 من الوقت الضائع وتباطؤ يف القراءة. 

 ببطء. سرعة أوعرض عدد الكلمات علي القراءة ب ةضيق النظر. تؤثر طريق -زاي  .ز

 املرء ةفردات اليت ال يتقنها ستبطئ قراءالعديد من امل  .ح

د من املواد ، يقدم املعلمون العرب املزياملالحظات يف تعلم اللغة العربيةاستنادا إىل   

 ةة والكالم بنشاط. التايل فان قدر ولكنهم اقل من الطالب القراءة واالستماع والكتاب

  .ةالطالب علي القراءة منخفض

 اختبارات القدرة القرانية .٩



 
 

٣٦ 
 

الشخص  ةحيا ةاللغوية، دون قراء ةمن أهم املهار  ةي واحدمهارات القراءة ه  

وير مهارات ب القيام �ا لتطسيكون ساكنا وال تتطور. هناك العديد من املهارات اليت جي

  اللغة العربية من بني أمور أخرى علي النحو التايل: ةقراء

 صوتالعالقة بني الشعار وال ةاحلروف والقدرات ملعرف القدرة علي التمييز بني  .أ

 ، سواء يف اجلملة ام الالكلمة ةالقدرة علي معرف  .ب

 فهم معين الكلمات وفقا للسياق  .ج

 فهم املعين احلقيقي للكلمة   .د

  ةة واستخدام الكلمة الضامة يف مجلالعالقة املنطقي ةمعرف  .ه

 االنتهاء من حمتو�ت اخلطاب بسرعة   .و

 القراءة احلرجة  .ز

 أسلوب اللغة اخلاصة �ملؤلف  ةفهم طريق  .ح

 صاحب البالغ ةت صرحيه أو ضمنية وفقا ملا يتوقعمعلوما ىالعثور عل  .ط

 القراءة السريعة   .ي

 الشمولية والقراءة السلسة  .ك

 حتديد موضوع القراءة أو العنوان  .ل



 
 

٣٧ 
 

وفهم نص القراءة ، هناك عده اشكال خمتلفه من االختبارات  ةقراء ىلقياس القدرة عل

  ٢٨اليت ميكن استخدامها:

 اجلهرية) قراءةالقراءة بصوت عال (ال  .أ

يارها وفقا يارها واختقراءات اللغة العربية اليت مت اخت ةهنا يطلب من الطالب قراء

بية طال ةمن جمموع ةإذا كان الطالب الذي سيتم اختبار الطالب.  ةملستوي قدر 

، ي القدرةو رفيعه املستوي (املصطفي املطوع) ، فان النص جيب ان يتوافق مع مست

 وهو مستوي الصعوبة أكثر تعقيدا.

 )املقروءفهد املقرو (فهم   .ب

ارات اليت االختب لقياس القدرة علي فهم نص القراءة العربية ، هناك بعض اشكال

) pilihan ganda( متعددختيار من اإل، من بني أمور أخرى: ميكن استخدامها

 مزوجة)، isian singkat( ملع الفرغ)، benar salah( و الصواب و اخلطاء

)menjodohkan(. 

 املفردات و مهارة القراءة إستعابإتصال   .د

                                                           

 28 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Berbahasa Arab, (Malang: UIN 
Maliki Press 2010) Hal. 63 



 
 

٣٨ 
 

توي الب لديه مسلغة ينمو يف الواقع ويتطور من خالل نفسه. كل ط إستعاب  

الب علي الط إستعابب علي املعلم ان يفهم مستوي ، لذلك جيإستعابخمتلف من 

  املهتد�ت مع تطور املعتصمني.

ان يكون لديهم  جيب ، "قبل ان يتعلم الطفل أو الطالب القراءةوفقا لفهيم موستيال  

، الن اكتساب املفردات يعتمد بشكل كبري علي التجربة اليت هي يف ةمفردات كافي

 ىعل ة، وسوف تكون قادر فردات يتقن أو الطالبعدد من امل البيئة احمليطة �ا. مع

  ٢٩، يقرا معين اجلمل وفهم نص القراءة.مساعدته يف مهارات القراءة

ن ة حسنا إذا كااملفردات العربي إستعاب ىالقول ان الطالب قادرون علميكن   

النطق  ستعابإمث الوصول اليها يف ترتيب اجلمل،  حفظ املفردات ىالطالب قادرين عل

  نوع ووظيفة داخل. وينقسم منوذج املفردات إىل نوعني: ةواملعين ومعرف

 (السليب) إستعابتقبل  .١

االستماع  ةتكلم وصاحب البالغ شفو� وكتابيا، مثل أنشطوهذا ما أعرب عنه امل

 والقراءة.

 تعبريي (نشط) إستعاب .٢

                                                           

 
29 Fahim Mustofa, Agar Anak Anda Gemar Membaca, (Bandung 

: Hikmah, 2005), hal.37 
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  ٣٠التحدث والكتابة ة، مثل أنشطةوهي التعبري عن االنشط

 السابقةالبحث   .ه

 رستهاد اليت السابقة البحوث وضع الضروري من البحوث، تكرار جتنب جلأل  

 أ�رت ا�تكت عدة هناك كانت املؤلفني، مبالحظات يتعلق وفيما. األخرى البحوث

 السابع الصف لطالب العربية القراءة مهارة �ثري إستعاب املفردات على" موضوع

 عامال يف مشروح حممد أجراها اليت البحوث "بليتار ١املدرسة اإلسالمية احلكومية 

 التحصيل لطالبا العربية اللغة تعلم حنو إستعاب املهتد�ت �ثري" عنوان حتت ٢٠١١

 منطقة الراشدين مدو ساري املدرسة املتواسطة اإلسالمية يف السابع الصف االبتدائي

 �ج عم الكمية البحوث البحث هذا يستخدم يف" ماغيالنغ مقاطعة من سيكوانغ

 إستعاب) ١( ان الدراسة هذه نتائج وتبني. االحندار تقنيات �ستخدام الكمي وصفي

 كفيي ما فئة يف أيضا التعلم الطالب حتصيل) ٢( يكفي ما فئة يف املتفوقني الطالب

 السابع طالب التحصيل العربية اللغة تعلم على املهتديني إستعاب �ثري هناك) ٣(

  ٣١.مادوساري الراشدين اإلسالميةاملدرسة املتوسطة 

                                                           

 30 A. Akrom Malibari, Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah, 
(Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hal.3 
 31 Muhammad Masyruh, “Pengaruh Penguasaan Mufradat Terhadap 
Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VII Di Mts Arrosyidin Madusari 
Kecamatan Secang Kabupaten Magelang” Skripsi (IAIN Walisongo Semarang, 
2011) 
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 ٢٠١٧ يف شركة أسوة حسنة قبل من أيضا الدراسة هذه أجريت الحق، وقت ويف  

 يف" العربية ابةالكت مهارات علي اجلمل وبنيه املفردات إستعاب �ثري" املوضوع حتت

 هذه نتائج وأظهرت. تبدل تقنيات مع الوصفي املسح طريقه �ستخدام الدراسة هذه

. كتابةال مهارات إىل املفردات إستعاب بني كبري �ثري هناك كان) ١( ان الدراسة

 من كبري �ثري هناك) ٣( املهارات لكتابه اجلملة بنيه فهم بني كبري �ثري هناك) ٢(

  ٣٢.ةالعربي اللغة كتابة على القدرة مع اجلملة بنيه وفهم املفردات إستعاب

 بني االرتباط" عنوان حتت ٢٠١٧ العام يف فايز نور سيت أجرته الذي والبحث  

 يف الثامن صفال العربية اللغة طالب يف التحدث مهارة مع العربية املفردات إستعاب

 االرتباط راسةد تستخدم وهي الدراسة يف" املدرسة املتوسطة بستنل العلوم بنرتكاونج

 املفردات بإستعا بني عالقة هناك ان الدراسة هذه نتائج وتظهر. كمي �ج �ستخدام

ملدرسة املتوسطة ا يف الثامن الصف لطالب العربية املواضيع عن التحدث ومهارة العربية

  ٣٣بستنل العلوم بنرتكاونج.

 اإلطار النظري  .و

                                                           

 32 Uswatun Hasanah, “Penguasaan Mufradat Dan Struktur Kalimat 
Terhadap Ketrampilan Menulis Bahasa Arab Siswa MTs Hidayatus Sholihin 
Kediri” Skripsi (STAIN Kediri, 2017) 
 33 Siti Nur Faizah, “Korelasi Antara Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 
Dengan Ketrampilan Berbicara Pada Mata Pelaaran Bahasa Arab Siswa Kelas 
VIII Di SMP Bustanul ‘Ulum Bantarkawung” Skripsi (IAIN Purwokerto, 2017) 
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دث يف تصف النظرية اليت تتعلق �لعوامل املختلفة اليت حت ةاطار التفكري هو صور   

 سوجييونو يعتقد اهليكلل فقا ٣٤البحث حبيث يتم التعرف علي الظروف اليت حتدث.

ليت مت حتديدها  املختلفة ا ارتباط النظرية �لعوامل ةالعظمي انه منوذج مفاهيمي لكيفي

  . ةهام ةكمشكل

احلقيقة يف امليدان تبني ان معظم الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   

فا�ا ال  ،راغاك وقت فدو انه عندما يكون هنبليتار مل يعتادوا بعد علي القراءة. ويب ١

 ستعاب. سيكون إلةدات ال تزال منخفضحبيث املفر  ةتستفيد من الوقت لقراء

القراءة لدي الطالب. ال يزال هناك العديد من  ةفردات الطالب �ثري علي مهار امل

ندما يعمل عالطالب الذين يفتقرون إىل فهم معين الكلمات يف القراءة. وينظر اليه 

حول  ةئلأخرى أوال من االس ةيبات، فا�ا متيل إىل العمل علي اسئلالطالب علي التدر 

ر ، ال يزال هناك الطالب الذين مل يتمكنوا من العثو تو�ت القراءة. االضافه إىل ذلكحم

املفردات  إستعابإىل ان  ةيف القراءة. وميكن االشار  اءةلكل فقر  ةفكرة االساسيعلي ال

  الطالب.  ةقراء ىالقدرة عل ىهو واحد من العوامل اليت تؤثر عل

                                                           

 34 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kombinasi 
(Bandung: Alfabeta, 2010), hal.91 



 
 

٤٢ 
 

اه ملفردات جتا إستعابثون يريدون ان يعرفوا �ثري استنادا إىل الشرح أعاله الباح  

بارات. املفردات ومهارات القراءة الباحثني عقد االخت إستعابالطلبة القطريني. ملعرفه 

  اما �لنسبة للهيكل العظمي التفكري يف مزيد من التفاصيل يف الرسم البياين التايل:

 

  

  

  

  

  

  

 

 

متغري مستقل

إستعاب املفردات

 :األرض على الوافع

 تعابإس حيت منخفض الىت القراءة فائدة

 الطالب منخفضة اليت املفردات

 املفردات اليعمق املعلم

فرداتامل إستعاب لرتقية االختبار ليس

 :مؤشر

ألمر وفقا تظهر

املعىن على الكلمة اخرت

ءة �ثري إستعاب املفردات على مهارة القرا

العربية

متغري مستمر

مهارة القراءة

 :األرض على الوفع

 راءةالق الكلمات معىن اليفهمون معظمهم

 لكل ةالرئيسي الفكرة حتديد من الطالب

 القراءة فقرة

 :مؤشر

 الكلمات املعىن فهم

 القراءة اإلفكار على التعرف

 األسئلة على اإلجابة على قادرة




