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 الباب الثاين
 النظرايت

 

هذا الفصل بعض النظرايت اليت يستخدـ كأساس للحاؿ مشكلة  كيعرض

البحث. يتضّمن مناقشة من منوذج التعليم التعاكين, ك منوذج التعليم التعاكين أبسلوب 

 سيكرديبيل, ك مفهـو مهارة القراءة.

 مفهوم منوذج التعليم التعاوين .أ 

يم حيث أف جلس , أف التعليم التعاكين هو منوذج التعل (Slavin)كقاؿ سالفن

الطالب معا يف رلموعة اليت أعضاؤها من أربعة أشخاص هبدؼ إلتقاف ادلواد اليت 

يف     (Effendy)يعّرؼ أفندم 1. (Heterogen)تبّلغ ادلعّلم, كأعضاؤها غَت متجانسة

كتابه أّف التعليم التعاكين كنوع من اسًتاتيجيات التعليم مبجموعات, يتعّلم الطالب 

بُت األعضاء.   (Support)معا, كجيعل األعماؿ مع الًتكيز على ادلساعة ادلتبادلة

 7الطالب يتعّلموف يف رلموعة أكثرهم تعّلما من الذين يتعّلموف يف النظاـ التقليدم.

                                                             
1
 Robert E Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset, dan Praktik (Bandung: Nusa Media, 

5102) hlm,. 8. 
2
  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 5105), 

hlm. 512  
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 التعلمية نشطةألا من سلسلة هو التعاوني التعليم طريقة أّن حمداني وقال

 التعليم أّن أيضاكقاؿ أريس  3.المحددة هدافألا لتحقيق معينة مجموعة في لطلاب

 قدرات ولديهم صغيرة مجموعات الطلابفي ميتعّل الذي التعليممنوذج  هو التعاوني

 فهم على وتساعد تتعاونء أعضا كل،أعمالالمجموعات استكمال في. مختلفة

 ومن 4.الدرس مادة عنليتقن  مجموعة فيء أصدقا إذا تنته لم مالتعّل. الدرس مادة

 نظام هو التعاوني التعليممنوذج  أن ستنتاجإلاثة الباحت فأخذ المذكورة التعريف

 عمالألا في خرىالطالب اآل مع لتعاون الفرصة الطلاب يعطي الذي التعليم

 5ادلركب.

 أهداف نوذج التعليم التعاوين  (1

 يتطلب التعاونيمنوذج التعليم  تنفيذ أن، البداية في ذكره سبق وقد

التعليم  أغراضالتعليم.  تقدم عن والمسؤولة المجموعة في وتعاون مشاركة

 النجاح، ةالمنافس منهج تنفذ التي التقليدية المجموعات من مختلفة التعاوني

 يكون أن هو التعاونيالتعليم  من اهدف أنآلخرين. ا فشل إلى موجه الفردي

                                                             
3 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 5100), hlm. 01 
4 Shoimin, 88 Model Pembelajaran ... , hlm. 52 
5
 Tukiran Taniredja, dkk. Model-model Pembelajaran Inovatif..., hlm. 22  
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قاؿ و. المجموعة نجاح يتأثر أو الفرد نجاح تحديد يتم حيث حالة فيه

 6:كمايلى، أهدافثالثة  لتحقيق التعاوني التعليم, تطّور  (Aninditya)أنينداي

 فيلًتقية نتائج تعّلم الطالب الذين لديهم قدرة العالية ك قدرة ادلنخفضة, يعٍت  ( أ

 والذين، عالية قدرة لديهم الذينالطالب  تصنف، التعليمية العملية هذه

يتحسنوا   أن يستطيعون والذينئهم، أصدقا إلى كمرشدأف يسامهوا  يعونيستط

 المادةئهم لفهم أصدقا إلى المساعدة نشطةألاخالؿ  من كاديميةألا قدراتهم

سينالوف   منخفضة قدرة لديهم الذينالطالب  كان، ذلك من العكس. التعليمية

  (orientation)اجتاهأصدقائهم الذين لديهم اإل يساعدلألّف  الخارجية المعلومات

 الشبة يف عملّية التعلمية.

 خاصةاليت هتتم على الطالب, (Individual) لتطوير معرفة اإلختالفات الفردية   ( ب

 أك العنصرم  الرأي على المتبادل حترامإلوا القبول من المواقف تشكيل في

(ethic)أك الوضع اإلجتماعي(Status Social)  ء أعضا ينب كاديميةألا, ك القدرات

 الهدف تخقيق فيالطالب  بين التعاون أنماط لتعزيز يعني، الدراسة مجموعة

 .خرىألا المجموعاتمن  أفضل الذي مجموعتهم من الرئيسي

                                                             
6
Aninditya Sri Nugraheni, Penerapan Strategi Cooperative Learning Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Pedagogja, 5105), hlm. 088-082. 
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 عملية عنمسامهة  تعطي التي التعاوني والتعليم، جتماعيةإلا المهارات لتطوير ( ت

 أفراد كل  (silidaritas)التّضاُمن شعور لتنمية يعني، التعاونية المهارات تشكيل

 اجملموعة. على الرئيسي الهدف تخقيق أجل من

 

  (cooperative learning) خصائص التعليم التعاوين (2

 الفرق هذا فيتبين. خرىألامنوذج التعليم  عن يختلف التعاونيالتعليم 

 منه والهدف. المجموعة داخل التعاون عملية علىتركز  التيالتعليم  منعملية

 فيه تتكون ولكنه، الدراسية المادة سيطرة فهم على كاديميةألا لقدرةا ليس

 خاصة يكون التعاون وهذا. المواد هذه على السيطرة أجل من التعاون عناصر

 .التعاوني التعلم خصائص من

، التعليم خصائص لديها التعاونيالتعليم  (Tukiran)  توكيران كتابه في

( 7بُت أعضاء اجملموعة.   (positive)ييجابإلا الترابط( توجد 1كما يلي: 

 .  (heterogen)المتجانسة غير الصفة(كانت 3. الفرد إلى يعزى أن يستطيع

 أن يستطيع( 6(يستطيع أف ينقسم ادلسؤكلية. 5( يستطيع أف يقتسم القيادة. 4

( 8( يستطيع أف يصنع ادلهارات اإلجتماعية. 7. والشراكة عمالألا علىيؤّكد 
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 أن مجموعة تستطيع( 9ف سشاهد يف عملية التعّلم الطالب. يساهم معّلم أ

 7التعّلم. فعالية تؤثر

 يوصف أن يمكن التعاونيالتعليم  خصائص أن يقال آخر المراجع وفي

 :النحوالتالي على

 التعليم من خالؿ الفريق ( أ

 الفريق يكون أن يجب. الفريق في الحالي تعلمال هو التعاونيالتعليم 

 أن الفريقء أعضا من عضو كل على يجب. يتعلم طالب كل جعل على قادرا

 التعليم. أهداف لتحقيق ببعض يساعدبعضها

 بناء على إدارة التعاكين ( ب

التخطيط.  تنفيذ عن دارةإلا وظائفاإلدارة التعاكين ذلا ثالث كظائف: 

 التعاونيالتعليم  في، تحكم كعنصر دارةإلا وظائفكظائف إدارة كمنظمة. 

 .بدونه أو اختبارخالؿ  منء سوا يتحدد معاييرالنجاح إلى يحتاج

 الرغيب يف العمل اجلماعي  ( ت

 .النجاح بتحديد يتم مجموعات في التعاونيالتعليم  ونجاح

 مهارات العمل اجلماعي ( ث
                                                             

7
 Taniredja, dkk. Model-model Pembelajaran … , hlm. 22 
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 في التعلم نشطةأ خلال من الجماعي العمل على القدرة يمارس كان

  على وقادرين متسعدين ليكونواالطالب  تشجيع ينبغي، وبالتالي. المجموعات

 تم التيالتعليم  أهداف تحقيق أجل من خرينآلاء عضاألا مع والتواصل التفاعل

 صغيرة مجموعات في تجري التعاونيالتعليم  في تعليم عملية إن 8.وضعها

 قدرة فياإلختالفات  مقارنة دون متجانسة غير( أكثر أو نفرين من يتكون)

 .غيرها أو، العرق أو الجنس أو كاديميةألا

 وعيوهبا (cooperative learning)مزاي منوذج التعليم التعاوين (3

 منغَتها  مع المقارنة والعيوب المزايا من العديد لديهاوذج التعليم التعاكين من

 عيوبها و التعاوني. كقاؿ أريس, كأما ادلزااي من التعليم التعاونيالتعليم  طريقة

 9:يلي كما

 ادلزااي ( أ

 كأما ادلزااي من التعليم التعاكين هو:

 .أفراد كل من النفسعزّة  يتحسن أن يستطيع (1

                                                             
8
 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

PT Raja grafindo Persada, 5100), h. 518. 
9
  Shoimin, 88 Model Pembelajaran … , h. 58 
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األفراد  بينالنزاعات  حتى الفرديةاإلختالفات  من أكبريتقّبل  أن يستطيع (7

 .قليلة التي

 . (Apathetic)يستطيع أف يتناقص ادلواقف الباردة (3

 ., أك التخزين الطويل (Retention)ييكوف أف يتحسن التفاهم كاحملتجرات (4

 يتحّسن الطالب ك احلساسية ك التسامح.يستطيع أف  (5

 والفتور المسابقة نظام في العدوان يستطيع منوذج التعليم التعاكين أف دينع (6

 اجلوانب ادلعرففية. إلى التضحية دون الفردية نظمةألا في

 األكادديية. نجاراتإلا أويتحّسن تقدـ التعّلم  أن يستطيع (7

 وقفهم أكثر إجابية.يستطيع أف يتحّسن حضور الطالب كم (8

 يستطيع أف يزيد احلافز ك الثقة. (9

 يستطيع أف يزيد الفرحة يف مكاف التعّلم كإرضاء الزمالء. (13

 العيوب ( ب

 :يلي كما التعاوني التعليم من عيوبها وأما

 من كثير. الفصل فيف سوؼ يوجد ضوضاء  أ خوفايشعر ادلعّلم  (0

 .خرينآلا مع التعاون لتشكيلالطالب اليسّر عندما يعمرهم  
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 أو خصائص اختفائها ستكون المجموعةء أعضا فيكيكوف شعور الشّك  (5

 جييب لديهم للتكيف مع اجملموعة. نأل الشخصية تفرد

كخيشي كثَت من الطالب أّف العمل لن تنقسم ابلتساكم أك العادؿ إذا  (0

 جييب شخص كاحد أف يعمل مجيع األعماؿ.

 السيكرميبيلمفهوم منموذ التعليم  .ب 

 مفهوم منموذ التعليم السيكرميبيل (1

م التعاكين الذم يموذج السيكريكبيل هو منوذج لنوع كاحد من التعل

يتم تقدديه يف شكل بطاقات. ال تتطور منوذج التعليم التعاكين من نظرية فردية أك 

مقاربة كاحد من التعليم. يصدر منوذج السيكرديبيل زماف يوانين األكؿ، كلكن 

معا بتطوير نظرية جد تطوره  إىل نتائج رائعة أهل علم النفس يف قرف العشرين ك 

. (Piaget  & Vygotskyاالدراكية ك التطور كما نظرية فياكيت ك فيغوستكي )

هذا العاـ جيد ادلشكالت بُت 1954منتشر منوذج التعليم التعاكين احينا يف العاـ 

يف  الربتغاؿ(ٍت كما: إسباين ك جلد األسود ك جلد األبيض ك هيسفانيك )الني

أمريكي. حيث حدث اتصاؿ جسدم يف ذلك الوقت بُت أجناس البيض 

كالسود كالالتينيُت )الالتينية مثل اإلسبانية كالربتغالية(. كاف مفهـو التعليم يف هذا 
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الوقت يتعلم على أساس التعاكف العنصرم ليجعل األحواؿ التعليم ادلتبادؿ بُت 

 13ة يف أمريكا.ادلختلف القبائل

يدع منوذج التعليم الطالب إىل العثور على إجاابت كحل ادلشكالت 

احلالية عن طريق توزيع أكراؽ ادلشاكلوأكراؽ اإلجاابت ادلصحوبة إبجاابت بديلة 

لسيكرديبيل كسائل التأكيد ك األسئلة كاألجوبة متاحة. حيتاج منوذج التعليم ا

يتم تكييف األسئلة ادلطركحة مع ادلواد التعليمية اليت جيب  ادلكتوبة على القرطاس

مث يتم إعطاء إجابة اإلسئلة على الورقة عن طريق اختيار  .أف يتقن الطالب

 11 .احلركؼ العشوائي

أف جيمع الطالب بُت الدماغ  يتطلب تطبيق منوذج التعليم فسيكرديبيل

ال جييب الطالب عن األسئلة فحسب ، بل خيمنوف  .األدين كالدماغ األيسر

أيضنا بسرعة إجاابت األسئلة ادلتوفرة كلكن ال يزالوف يف حالة عشوائية مع مدة 

ذه اللعبة هو دقة كسرعة التفكَت يف ادلفتاح الرئيسي يف ه .زمنية زلددة مسبقنا

اإلجابة على األسئلة ، ألف درجات الطالب تتحدد بعدد األسئلة الصحيحة 

 .كمدل سرعة األسئلة

                                                             
01

 Richard Arend, Learning to Teach, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm, 7. 
00

 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran..., hlm. 010. 
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 12تطبيق اإلجزاء منوذج التعليم السيكرميبيل: (7

 يقدـ ادلعلم ادلادة متعّلق للكفاءة ادلراد حتقيقها. ( أ

 .شكيل الطالب يف رلموعات ( ب

 توزيع أكراؽ الواجبات مع اإلجاابت العشوائية. ( ت

يعمل الطالب يف رلموعات على ادلشكالت بناءن على الوقت الذم  ( ث

 حيدده ادلعلم.

 يفطيش ادلعلم بفحص الوقت كالتحقق من عمل الطالب. ( ج

إذا انتهى كقت العمل على األسئلة ، فيجب على الطالب مجع بطاقات  ( ح

يف هذه احلالة ، جيب على الطالب الذين أكملوا أك  .اإلجاابت للمعلم

 مل يكملوا بعد مجع اإلجاابت.

التقييم على مدل سرعة عمل الطالب يف حل ادلشكالت   .تقييم ادلعليم ( خ

بحث الطالب عن إجاابت ي .كعدد األسئلة اليت تتم بشكل صحيح

 لسؤاؿ أك إجابة

                                                             
05 Bahri, S. dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

5118) hlm,. 91-90 
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يعطي ادلعلم مشكر ك النصحة للطالب الناجحُت ك يشجع الطالب  ( د

 الذم مل ينجحوا ابلكاؼ على اإلجابة  بسرعة ك صحيح.

 13أفضل منوذج التعليم سيكرميبيل (3

 يتعامل أف يلعابن الطالب بنموذج.  اللعب يكونوا الطالب فّرحا ك ال إكتأاب. ( أ

تكوف ادلواد ادلقدمة من خالؿ أحد مناذج اللعبة مثَتة لإلعجاب كيصعب  ( ب

 نسياهنا.

ب على ادلنافسة ديكن أف تشجع الطبيعة التنافسية ذلذا النموذج الطال ( ت

 للمضي قدمان.

 نقيص التعليم السيكرميبيل (4

مصاعب تطبيق منوذج التعليم سيكرديبيل إلنه صعبة يف التحطيط إلف غَت  ( أ

 سواء علي عادة الطالب.

يف بعض األحياف يف تنفيذه ، يستغرؽ كقتنا طويالن حىت جيد ادلعلم صعوبة يف  ( ب

 .التكيف مع الوقت ادلخصص

 اللعبة هذا عادة ما حيدث ضجة. هذا يزعج الطبقة اجملاكرة. منوذج ( ت

                                                             
13

 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 5105), hlm. 012. 
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منوذج التعليم السيكرديبيل هو منوذج التعليم الذم يتضّم من خالؿ العمل 

أشخاص بشكل تعاكين حبيث ديكن حتفيز الطالب  6-4يف رلموعات صغَتة من 

ئية من ليكونوا أكثر شغفنا ابلتعلم. منوذج التدافع هو منوذج يف شكل لعبة عشوا

الكلمات أك اجلمل أك الفقرات. التعلم التعاكين لنموذج التدافع هو منوذج يستخدـ 

الًتكيز على دترينات ادلمارسة يف شكل ألعاب تتم يف رلموعات. يف هذا البحث ، 

يعد منوذج التدافع ادلقصود منوذجنا للتعلم من خالؿ تقدًن إجاابت مرتبة بشكل 

ب بتصحيح اإلجاابت حىت يصبحوا اإلجاابت عشوائي ، مث يتم تكليف الطال

 .الصحيحة

 مفهوم مهارة القراءة .ج 

القراءة هي نشاط فكرم يقـو به اإلنساف إلكتساب معريفة أك ختقيق 

غاية ك هي من غَت شكشك أهم نوافذ ادلعريفة اإلنسانية اليت يطل منها اإلنساف 

القراءة هي العنصر الرئيسي  14علي الفكر اإلنساىن طوال كعرضا كعمقا كإتساعا.

يف تعلم اللغة جبانب ادلهارات األخرل كمهارة اإلستماع، كمهارةالكالـ، كمهارة 

القراءة هي احد مكوانت مهّمة اليت حتتوم على النظر كفهم احملتول  15الكتابة.

                                                             
14

, تدريس اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية أسسه كتطبيقاته الًتبوية , صالح الدين على اجملاكردمحم  
 791(, ص 7333)القاهرة: دار الفكر العريب, 

15
  Muhammad Ali Al-khuli, Strategi Pembelajaran..., h. 012 . 
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 16شلا يكتب من خالؿ التلفيظ داخل القلب, كالنطق من الرموز ادلكتوب.

يقصد ابلقراءة فيما مضى القدرة غلى التعرؼ على الرموز ادلكتوبة كالنطق هبا. مث 

, حيث أصبحت القراءة علي حّل الرموز, كفهمها, كالتفاعل  تبّددؿ هذا ادلفهـو

تفاع به يف معها كاستثمار ما يقرأ يف مواجهة ادلشكالت اليت ديّر هبا القارئ، كاالن

 17حياته، عن طريق ترمجة اخلربات القرائية إىل سلوكى دتثّله القارئ.

القراءة هي كسيلة مهمة من كسائل اإلتصاؿ اللغوم، كهي الوسيلة اليت أك 

، إليها عندما يتعذر اإلتصاؿ ادلباشر عن طريق الكالـ ن نلجا   عندما يكوف غَت

كاؼ. كقد شاع يف افًتة األخَتة مفهـو خطئينادم أبف القراءة أصبحت قليلة 

األمهية يف عادلنا ادلعاصر، كأف اإلهتماـ منحصر االف يف الكالـ فقد. كشلا يوضح 

ـو على مستول اإلتصاؿ، بطالف هذا الرأم، ما تقـو به القراءة من دك متعاظم الي

فالتكتب كاجملالت كالصحف، كسيلة من الوسائل اإلتصاؿ اللغوم اليت يدارسها 

                                                             
08  Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Humaniora, 5119), 

h. 059. 
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)عماف: دار الفكر,  ، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية كتطبيقات عمليةكليد أمحد جابر،   
 47(, ص, 7337
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   الناس يوميا. كبناء على ذلك، فالقراءة من أهم ادلهارات اللغوية، اليت يسعى متعلم

 18اللغة إىل تعلمها.

القراءة هي العملّية اليت تعمل ك تستخدامها القراء للحصوؿ على الرسالة 

القدرة  19اليت ستقدـ ادلؤلف من خالؿ ك سيلة من الكلمات أك اللغة ادلكتوبة.

القراءة هي مهارة مهمة جدا, خاصة يف عصر ادلعلومات. من خالؿ هذه القراءة,  

ديكن للمرء أف يفهم ادلعلومات ادلتنّوعة عن تطور احلياة اليت تصويرها كتوزيعها يف 

 20ادلطبوعة يف مجيع أشكاذلا.كسائل ادلتنّوعة ، كخاصة الوسائل 

ل  القراءة،   مهارات القراءة هي يعرض ادلواد الدراسية بكيفية أكثر ليُػَفضِّ

اليت تركز يعٍت أكال, يقرأ ادلعلم موضوعات القراءة, مث يتبع الطالب. هذا ادلهارات 

على التدريبات الشفهية أك النطق إىل الفم، كالتدريب الفم للتكلم الفصيح ك الواتـ 

كالعفوية. مهارات القراءة هي ترل كتفهم احملتوايت ما هو مكتوب يف التعبَت يف 

                                                             
: الدار العادلية ج احلديثةتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا يف ضوء ادلناهسلتار الطاهر حسُت،  18 ، )اذلـر

 781(, ص. 7311للننشر كالتوزيع, 
 

19 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

(Tangerang Selatan : Alkitabah, 5105), h. 001 

 
51 Imam Asrori, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : MISYKAT, 5105), 

h. 012 
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القلب كتقرأ ما هو مكتوب. حىت تشمل مهارات القراءة اثنُت من ادلهارات، تعًتؼ 

 21كتفهم زلتوايهتا.الرموز ادلكتوب فيها 

. مهارات القراءة هي عملية الىت اجترل كتستخدامها القارئ للحصوؿ الرسالة

ككفقا دلصدر  22.الكلمات أك لغة مكتوبة ستحاضرها الكاتب من خالؿ كسيلة

أخر، مهارات القراءة هي مهارات القبض ادلعٍت يف الرموز الصوتية ادلكتوبة الىت تنظم 

ا أنشيطة كفقا لنظاـ معُت. أداة احلواس الرؤية كأداة النطق فقط. لكنها هي أيض

كمن  23.العقلية، كتشمل: منط من التفكَت كحتليل كتقييم كحل مشكالت كغَتها

التعارؼ ادلذكورة ادلختلفة, فأخذ الباحثة اإلستنتاج أف مهارات القراءة هي احدل 

من مهارات اللغوية ليست سهلة كبسيطة، ال ينطق احلركؼ أك الكلمات يف اللغة 

العربية فقط كلكن ادلهارة اليت تنطوم أعماؿ العقل كالفكر )التقييم ، كالتحليل، 

 24(.كحل ادلشكالت

  

                                                             
50  Syamsuddin Asyrofi, Model, Strategi, dan Permainan Edukatif Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Yogyakarta : Aura Pustaka, 5105), h. 052-058  
55  Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar..., h. 92 
50 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung : 

Angkasa, 5118) h. 2  
24

 Khalillullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 

5105), h.  99  
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 أنواع القراءة .1

تنقسم القراءة من حيث األداء كمن حيث العرض منها أقساـ لستلفة. ك 

القراءة من حيث األدءه نوعاف: هي القراءة الصامتة ك القراءة اجلهرية، كسوؼ 

  25نعرض لكل نوع منهذينالنوعت ابلتفصل.

 القراءة اجلهرية (1

تعبَت القراءة اجلهرية مهارة خاصة ديكن أف يكوف تعلمها غاية يف حد 

ذاته، كديكن أيضا أف يكوف كسيلة أك مرحلة من مراحل تعليم ادلهارة الكلية 

للقراءة، فالقراءة اجلهرية ينظر إليها كخطوة أكىل كضركرية للقراءة الصامتة ك 

أيضا إذا قبل أف يتمكن ادلتعلم من أداء هذين النشاطُت البد إف تتأكد  الكتابة

لديه بشكل اتـ العلقية بُت الصوت كرمزه الكتايب.  كمن احلقائق ادلعرفة أنو كلما 

أتقن الدرس القراءة اجلهرية يف لغتة األـ ساعده ذلك على تعلم القراءة اجلهرية يف 

ارة إبعتبارها كسيلة كغاية إال أف ادلدرسُت عادة ذه ادلههلغته الثانية. كبرغم أمهية 

ما يهملوف تدريسها جهال أبهدفها كمكونتها. إف القراءة اجلهرية مفيدة جدا يف 

ادلرحل األكؿ لتعلم اللغة ألهنا تتيح فرصة كبَت للمتدرب على النطق الصحيح 

حبيث تؤدم إىل أتصل اإلرتباطات بُت نطق الصوت كرمزه ادلكتوب كلذالك 
                                                             

25
 117(.ص. 1983لفالح, . )الكويت: مكتبة اتدريس فنوف اللغة العربيةدكتور على أمحد مذكور.  
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يقاؿ إنو ينبغي أف تقتصر مرحلة القراءة اجلهرية على ادلرحلة األكىل فقط من 

 26التعليم اللغة.

ة. للقراءة اجلهرية ثالثة أهداؼ رئيسية، تشخصية، كنفسية، ك اجتماعي

كيظهر التشخيص يف أف ادلدرس يستطيع أف يضع يده على مواطن القوة ك 

الضعف لدل التلميذ القارئ، كهو هبذا يصبح قادرا على توجيهه. كيعٍت ذلك 

أف ادلدرس يعرفها إذا كاف التلميذ قادر على التعبَت عن ادلوقف يف القراءة اجلهرية 

ءته، ككذلك األخطاء الصوتية، هل اكال، كما هي األخطاء اللغوية الشائعة يف قرا

 يبدؿ اك هل حيذؼ اك هل يعطى احلركؼ اصواات غَت دقيقة.

كيظهر اذلدؼ النفس يف أف التلميذ القارئ يشعر ابلثقة يف نفسه حُت 

حواجز الًتدد ك اخلجل  -يقرأ جهرا سلاطبا زمالءه ، كمتخطيا يف النفس الوقت 

د يف مستقبل حياته. فالفرد ادلًتدد ك اخلوؼ تلك اليت قد تقف عقبة اماـ الفر 

اخلجل يواجه األمور ابذلركب منها، كالنكوص عنها، كشلا الشك فيه أف موقف 

القراءة اجلهرية موقف جيد اىل حد كبَت يف أعطاء الفرد شحنة قوية من الشجاعة 

 ك الثقة ابلنفس.

                                                             
26

. )مكة ادلكرمة: جامعة أـ القرل, التعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلدمحم كامل الناقة.  
 186(. ص. 1985
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كيظهر اذلدؼ اإلجتمعاعي يف أف التلميذ الدقارئ يتدرب منذ البداية 

لى مواجه اجلمهور. كعلى التحدث معهم، كالتفاعل كىو هبذا يكتسب عدة ع

صفاة مفيدة، منها احًتاـ مشاعر األخرين احًتامهم، أخذ الرال منهم، ك 

التعاطف معهم، عالكة على مواجهة الدكاقف العامة تتطلب منو أبداء رأيه 

ف يبدل رأيه. كاجملتمعات احلديثة مليئة مبثل هذه ادلواقف اليت تدفع الفرد أل

كيعطي تقريرا كيناقش قضية أك مسألة، كلكى يفعل ذلك كله البد أف يعرؼ 

جيدا كيف يواجه اجلمهور. ككيف يكسب أتييده ككيف يقنعه بصوته 

    27كحبجته.

 القراءة الصامتة (7

اءة الصامتة هي قراءة تتم ابلنظر فقط، دكف صوت أك مهس أك القر 

حتريك الشفاه، بل حىت تكوف احًتاز احلباؿ الصوتية يف حنجزة القارئي. ك هذا 

يعٌت أف الكلمات الكتوبة تتحوؿ اىل معاف يف ذىن القارئي دكف أف دتر ابدلرحلة 

اب، الذم هو اذلدؼ الصوتية. ك الغاية الرئيسية من القراءة الصامتة هي اإلستع

من معضم القراءة الذم يقـو هبا الناس. ذلك أبف قليال من الناس فقط هم الذم 

                                                             
27

 789-788( ص, 1995. )غ.ق, تعليم اللغة العربية أسسه كأجرائتهفتحى على يونوس ك أخيه.  
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حيتاجوف إىل القراءة اجلهرية كما هي احلاؿ مع ادلذيعُت ك ادلقرئُت الذم أف يقـو 

                                       28ابلقراءة جهرا.

 أمهية القراءة يف تعليم اللغة العربية  .2

تعد القراءة أهم مادة من ادلواد الدراسية لصالتها بكل مادة أخرل. ك 

التلميد الذم يتفوؽ يف ادلواد األخرل يف مجيع مراحل التعليم كال يستطيع التلميد أف 

واد إال إذا استطاع السيطرة على مهارة القراءة. كهي أعضم يتقدـ يف أية مادة من ادل

  .كسيلة موصلة إىل الغاية ادلطلوبة من تعليم اللغة

كهي من أهم كسائل االتصاؿ بُت اإلنساف كالعامل الذل يعيش فيه. هبا 

تزداد معلوماته, كيكشف عن حقائق كانت رلهولة عليه, كما أهنا مصدر سركره 

 عوامل بناء سخصية, كتكوينه النفسى, هبا يكتسب ادلعرفة,كسعادته, كعامل من 

كهبا يهذب عواطفه كانفعاالته. كال يقتصر أثر القراءة على اكتساب هذه قدرات, 

بل هي خَتما يساعد اإلنساف على التعبَت, كال يستطيع اإلنساف يف مجيع مراحل 

بل تتعداها إىل حياته أف يستغٌت عنها ألف فائدهتا ال تنحصر ابدلدرسة كحدها, 

احلياة كلها, فبوسطتها ديكن لكل شخص أف يوسع معارفه يف كل حُت. كإذا  كما 

تقوؿ إف الًتبية عملية تغبَت يف السلوؾ فما ال شك فيه أف القراءة كسيلة هذا التغبَت 

                                                             
28

 137ص.  (1983. )ادلملكة العربية, أساليب تدريس اللغة العربيةدكتور دمحم على خوىل.  
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عن طريق الطالع على اجتارب االخرين, كتوسيع اخلَتة عُت ادلباشرة الىت جينيها الفرد 

 ك. على أف اخلَتة ادلباشرة البد ذلا من التمهيد ابلقراءة.من جراء ذل

 أهداف تعليم القراءة .3

ديد األهداؼ يف العملية التعليمية مؤشرا صادقا حتيعترب النجاح يف 

للنجاح فيها، فتحديد أهداؼ تعليم اللغة العربية بصفته مهارهتا يهدم ادلدرس إىل 

ـ كالرئيسي من تعليم القراءة يف بسكن تعيُت طرؽ كأساليب حتقيقها. كاذلدؼ العا

ادلتعلم من أف يكوف قادرا على أف يقرأ اللغة العربية من اليمُت إىل اليسار بشكل 

سهل مريح. كهذا يعٌت اف يقراء يف صمت كسرعة كيسر متلفظ ادلعىت مباشرة من 

الصفحة ادلطبوعة دكف توقف عند الكلمات اك الًتاكيب كدكف اإلستعانة مرات 

 29ة ابادلعجم.عديد

كهذا اذلداؼ العاـ ديكن أف يوضع يف شكل األهداؼ اجلزئية، يتمكن 

 الدرس:

 من رطب الرموز ادلكتوبة ابألصوات اليت تعبَت عنها يف اللغة العربية. ( أ

 من قراءة نص جهرية ينطق صحيح. ( ب

                                                             
 7333طعيمة, رشدم أمحد. طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. مطتعة ادلعارؼ اجلديدة:   29

 151ص: 
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من استتاج ادلعٌت العاـ مباشرة من الصفحة ادلطبوعة كإدرؾ تغيَت ادلعٌت بتغيَت  ( ت

 الًتكيب.

 فهم معاىن اجلمل يف ادلفردات كإدراؾ عالقات ادلعى اليت تربط بينها.  ( ث

 القراءة بفهم كإطالؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها. ( ج

 ألفكار اجلزئية كالتفاصيل كإدراؾ عالقات ادلكونة للفكرة الرئيسة.فهم ا ( ح

 تعرؼ عالمات الًتقيم ككظيفة كل منها. ( خ

 القراءة ابلطالقة دكف اإلستعانة ابدلعاجم أك قوائم مفردات مًتمجة إىل اللغتُت. ( د

 القراءة بقراءة كاسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة االدب كالتاريخ ( ذ

كالعلـو كاالحداث اجلارية مع إدراؾ األحداث كحتديد النتائج كحتليل ادلعاين 

 كنقدها كرطب القراءة الواسعة ابلثقافة العربية كاالسالمية. 

 مفهوم التأثري  .أ 

هو نتيجة من كل تقرير الذم يتخذ شخص, عادة موجود التأثَت التأثَت 

َت هو استمرارنا من عملية الرقابة الداخلية. اخلاص، كاف التأثَت إجيابيا أك سلبيا.  التأث
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تنقسم التأثَت على   جيب أف يتنّبأ الرئيس التأثَت الذم زلتمل على التقرير التطبيقي.

 01قسمُت:

 التأثَت اإلجيايب (0

عهم أك التأثَت عليهم أك الرغبة يف إقناع اآلخرين أك إقنا التأثَت هو

جيايب مؤكد أك حاـز يف حُت أف اإل .، هبدؼ متابعة أك دعم رغباهتمإقناعهم

هو جو الركح  اإلجيايب .سيما االنتباه إىل األشياء اجليدةكحقيقي للعقل، ال 

رة على ، كاإلاثةبداعية بدالن من األنشطة ادلمللألنشطة اإلالذم يعطي األكلوية 

اإلجيايب هو حالة ركح الشخص اليت يتم احلفاظ . التشاـؤاحلزف كالتفاؤؿ بدالنمن 

عليها من خالؿ اجلهود الواعية عندما حيدث شيء له حىت ال حيوؿ الًتكيز 

ابلنسبة لألشخاص الذين يعتقدكف أهنم يعرفوف بشكل  .الذهٍت على السليب

 .يئ ، فإهنم سوؼ يسًتدكف أنفسهم فورناإجيايب أهنم يفكركف ابلفعل بشكل س

لذلك ديكن االستنتاج أف التأثَت اإلجيايب هو الرغبة يف إقناع اآلخرين أك إقناعهم 

أك التأثَت عليهم أك إعطاء انطباع لآلخرين ، هبدؼ أف يتبعوا أك يدعموا رغباهتم 

 .اجليدة

 اإلجيايبالتأثَت  (5

                                                             
01

 Suharno dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widya 

Karya, h. 550. 
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إقناعهم أك التأثَت عليهم أك  التأثَت هو الرغبة يف إقناع اآلخرين أك

، هبدؼ متابعة أك دعم رغباهتم. يف حُت أف اإلجيايب مؤكد أك حاـز اعهمإقن

 ما االنتباه إىل األشياء اجليدة.كحقيقي للعقل ، ال سي

اإلجيايب هو جو الركح الذم يعطي األكلوية لألنشطة اإلبداعية بدالن من 

 .فاؤؿ بدالن من التشاـؤكالتشطة ادلملة، كاإلاثرة على احلزف األن

يف القاموس اإلندكنيسي الكبَت ، التأثَت السليب هو أتثَت  تعريف التأثَت السليب

قوم جيلب عواقب سلبية. التأثَت هو الرغبة يف إقناع اآلخرين أك إقناعهم أك 

التأثَت عليهم أك إقناعهم ، هبدؼ متابعة أك دعم رغباهتم. استنادا إىل العديد من 

العلمية ، خلص إىل أف السلبية هي أتثَت سليب أكرب من التأثَت الدراسات 

اإلجيايب. لذلك ديكن استنتاج أف فهم التأثَتات السلبية هو الرغبة يف إقناع 

اآلخرين أك إقناعهم أك التأثَت عليهم أك إعطاء انطباع لآلخرين ، هبدؼ متابعة 

 .أك دعم رغباهتم السيئة كتسبب عواقب معينة

 ني منوذج التعليم السيكرميبيل و مهارة القراءةإتصال ب. د

يف منوذج التعليم مهّبأ كإحد من  لعب يف تعليم مهارة القراءة, سيقـو الطالب 

منوذج التعليم  قيل تيلور نقل هدل أف .مسهم ابلنشط يف فعلية التعليم ادلباشرة
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بض حيت السيكرديبيل سيجعل الطالب تعليما ك لعبة, يدرس شيء ابلتأف ك ال منق

هذا النموذج قدرة إجابة من األسئلة ك قدرة صلح  األسئلة  يوّحد .الطالب ال ضجركف

 00ادلوجودة الذم عشوائيا قبله.

                                                             
00

 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 5102) 

 


