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 الثاني الباب 

 نظرياتال

 

 القراءة مهارة .أ

 القراءة مهارة مفهوم .1

القراءة إحدى فنون اللغة التي ال يتسنى لإلنسان أن يتواصل مع غيره 

وهي مهارة  1بدونها، إذ هي من أكثر مهارات اللغة توظيفا وتحقيقا لالتصال.

من المهارات اللغوية األربعة، ولها دور مهم بالنسبة إلى المهارات الباقية وهي 

الكالم، القراءة، اإلستماع، والكتابة. فبطريقها يساعد الفرد على فهم 

م بسهولة ودفع على اإلستماع ألنه ال يغرب عن المادة المسموعة وفهم الكال

 2رغبته فيها وفتح ذهنه للتفكير والتعبير عنه إما في الكتابة وإما في الكالم.

فمن القراءة تزداد معرفة الطلبة بالكلمات والجمل والعبارات المستخدمة في 

                                                           

موالنا مالك إبراهيم  ، )ماالنق: مطبعة جامعةالموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير االناطقين بهاهادي،  نور 1 
 12(، ص. 1122اإلسالمية الحكومية، 

في ، "استخدام طريقة التعليم التعاوني على أسلوب المسابقة بين المجموعات لتطوير مهارة القراءة"عزة الليلي،  2 
 قسم التربية كلية :اجونج تولونج(، 1122يونيو  -انيالعدد الث-التدريس دوريات تدريس اللغة العربية: المجلد األول

 21ص.  .) 2112العربية ، اللغة تدريس
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ان  2الكالم والكتابة. وعلى هذا فهي تساعدهم في تكوين إحساسهم اللغوية.

من المهارات الرئيسية الالزمة في تعلم اللغة. اما المهارات األخرى  قراءةال

4فهي فهم المسموع والكالم والكتابة.
 

 مكتوب هو ما مضمون وفهم التعرف على القدرة هي  القراءة ةمهار  إن

 عملية جوهرها في هي القراءة و. فهمهاسرا  أو بنطقها (الكتابية رموز)

 فيها مباشرةال فمن كتبه، الذي النص خالل من والمؤلف القارئ بين التواصل

 القراءة أن ،تارغان يرى و. المكتوبة اللغة مع فهيةالش اللغة بين المعرفية عالقة

  رسالة على للحصول اءالقر   قبل من واستخدامها  أداؤها يتم التي العملية هي

 بذلك قراءةال و. مكتوبةال لغةال/الكلمات وسيلة خالل من المؤلف سيلقيها

 و  ،القراءة مضمون كعنصور معنىال هيو   عناصر، ثالثة على نطويت

 و. بصري كعنصر رمزال و  المعنى يحمل كعنصر صارت التي الكلمات

  5.قراءة سمىي ، إلبراهيم وفقا الخطاب، لغة إلى مكتوب رمز من االنتقال

                                                           

، )القاهرة: ي تدريس اللغة العربية واللغات الحية األخرى لغير الناطقين بهااإلتجاهات المعاصرة فحادو إبراهيم،  2 
 61(، ص. 2891در الفكر العربي، 

 219ص.   )الرياض : دار المعريف(محمد على الخولي، أسالب تدريس اللغة العربية4

5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 2011). hlm. 143 
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 القراءة معنى وفهم نطقال نشطةأل فقط تليس  القراءة أن أوسع، بمعنى و

 يتعلق ذلك من أكثر بل والحركية، المعرفية العناصر فقط نطويت تيال ،جيدا

 من يتمكن  الذي القارئ هو جيدال قارئال  كان لذلك و.قراءة مضمون بتدبر

 و  حزن،ي و  ،يتعجب و فرح،ي ان يمكن وانه القراءة، مع وثيقا االتصال

 القراءة أن أوسع نطاق على و .القراءة مضمون جةمو ل وفقا جرا وهلم يشفق

. اليومية الحياة في  القراءة مضمون ستخداما بل فحسب، ذلك تليس

 لذلك،  6.حياته في القراءة مضمون يستخدم الذي هو جيدال  قارئفال لذلك،

 : وهي واحد، وقت في أمور أربعة يتضمن األخير معنىال في قراءةال أن

  المكتوبة، الرموز على التعرف (1)

  الوارد في القراءة، المعنى فهم (2)

 الوارد، الوقوف بالمعنى (2)

 .اليومية الحياة في المعنى و تنفيذ (4) 

 األساسية للفهم هي: المهاراتبن إبرهيم الفوزان، أهم عبد الرحمن عند 

 في وحدات فكرية. قراءةالقددرة على ال .أ

 يم الذي اتبعة الكاتب.فهم التنظ  .ب

                                                           
6 Ibid, hlm. 144-145 
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 فهم االتجاهات. .ج

 تحديد االفكار الرئيسية وفهمها.  .د

 7القدرة على االستنتاج. .ه

 المتغيرات من للعديد نظرا ،سهال  يكن لم  سعاألو  معناها في قراءةال و

 وفهم الكلمات نطق على القدرة أن  فقط، المقدمة مجردل ولكن ،المرتبطة

 في نشأسي الحياة في هتطبيقات و معنىال تدبر أما و.جيدة يتعتبر تاما المعنى

 إلى نقسمت كبير حد إلى راءةالق و .ممارسةال في كثاراال  مع الحق، وقت

 :الصامتة قراءةال و الجهرية قراءةال وهما قسمين،

 الجهرية القراءة. أ

 على المكتوبة الرموز  تصويت أو بالنطق القراءة هي  الجهريةالقراءة

  األنسب هي  القراءة هذه ممارسة و.مقروءة جمل أو كلمات شكل

 .االبتدائي الطالب لمستوىل

 على الطالب  قدرة منها  الرئيسي لهدفا أن القراءة، هذه  سمال وفقا

 وباإلضافة .العربية اللغة في يالصوت للنظام وفقا صحيح بشكل القراءة نطق

                                                           

العربية: (، دروس الددورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطيقين بهاعبد الرحمن ابراهيم الفوزان وزمالؤه، 7 
   29ـ21ص.  )1119مشروع العربية للجميع: 
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 نبهان لرأي وفقا منها  ،الجهرية القراءة لتعليم ةيدعد مزايا هناك ذلك إلى

 : 

 الطالب ثقة زيادة ( 1)

 المعلم، فورا من قبل تصحيحها النطق يمكن في األخطاء (2) 

 بنشاط في المشاركة  الطالب ألن الصف غرفة في االنضباط لتعزيز( 2) 

  واحد، وقت في قراءة يجوز لهم التخلف في  و ال

 مع اإلمالء )الكتابة(،  النطق للتوصيل للطالب الفرصة إتاحة ( 4)

 .مجموعات في القراءة على الطالب لتدريب ( 5)

 وفقا الضعف، قاطن بعض وهناك المزايا، هذه إلى باإلضافة ولكن

 :يلي ما الضعف نقاط أن  الخولي، لرأي

الطالب  يتعب وبالتالي الطاقة، من الكثير تأخذ أن ( القراءة الجهرية2) 

  بسرعة،

  الصامتة، القراءة مع بالمقارنة أقل الجهرية القراءة في الفهم مستوى (2)

 بدال لفهم مضمون أكثر انشغاال في نطق الكلمات ألن الطالب

 راءة،الق
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 تزعج  أن يمكن ضوضاء، تسبب أن يمكن و القراءة الجهرية ( 2) 

 .آخرين أشخاص أحيانا

 ينبغي الجهرية القراءة فإن  عيوب،ال و مزاياال تلك  من تخلصا

 أن المرحلة هذه في وينبغي .الطالب من الناشئين لمرحلة خصوصا ا،فعله

 من أنه كما .هاطقن وادربي و العربية األبجدية الحروف أصوات على فوار  ع  يـ  

 حيث من ةمختلفال  تاصو األ خصائصلديها العربية اللغة أن المعروف

  يعرفوا يكن لم إن .ينالمتعلم لغة في الحروف أصوات  إلى بالنسبة المبدأ

 في الطالب أمام ثقيلة عقبة سيكونف  الصحيح، النطق على واتمرني و

 .8المقبلة المرحلة

 التي الكلمات أوال يعر فوا أن المعلمين على ،اإلبتدائية المرحلة في

 صعوبة، للطالب يكون ال كي ذلك و.  متعلمال لغة  قبل من استيعابها تم

 أعطى ثم.جديد من اللغة هذه يتعلمون الذين ألولئك بالنسبة خصوصا

 .يكررونه الطالب ليهي و الكلمات نطق على أمثلة المعلمين

                                                           

(، 2892، )القاهرة: دار الثقافة، أساسيات تعليم اللغة العربية و التربية الدينية ،فتحي على يونس و غيره 8 
 211ص.
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 يمكن التي التقنيات من نوعان هناك الجهرية القراءة تعلم تقنيات

 .تحليلال و التركيب ةتقني ماوه القراءة، تدريس في بهما القيام

 التركيب ةتقني .أ

 من بدال أوال الحروف وضع طريق عن التقنية ههذ يتم و

 المواد ألن وذلك ،"زءالج"ب التقنية هذه تسمى أن يمكن .الكلمات

  (كلمة) الشمولية إلى ( الحروف) األصغر  الجزء من بدءا التعليمية

. 

 

 

 

 

  تحليلال ةتقني .ب

 ألن  ،ةمجموعال أو الكلية بتقنية  التقني هذه تسمى أن يمكن

 كانت إذا:جراءاتهاإ. الجزئية إلى الشمولية من بدأ المادة تدريس

 الكلمة هو هأسبق الذي فما الكلمات، من شكل عل المدروسة المادة

  9.رفالح ثم

                                                           
9 Ibid, hlm. 146 
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 التي االمور بعض هناكف ،الجهرية القراءة ميتعل فعالية أجل من و

 :يقول الخولي  و.المعلم  اهتمام إلى تحتاج

 ويهدف . قراءته الجيدة الطالب اختيار للمعلم ينبغي القراءة، بداية في .1

 على تشجيعهم كذلك و الصدقائه،  المثال عطاء إلى باإلضافة هذا

 .قراءتها

 األفكار وتبادل الصف، أمام  بالقراءة الطالب يأمر أن للمدرس ينبغي .2

 .القراءة أثناء ألصدقائه األحيان بعض في

 شاركت يالت الدراسية الفصول إنشاء على قادرا المعلم يكون أن ينبغي .3

 يشاركوافي أن يجب الطالب كل أن بمعنى .القراءة في خطأ  تفتيش في

 11بالقراءة المأمور الطالب قراءة اهتمام

 إلى تؤدي  سوف ألنها جدا، طويلة لفترة  يقرأ أن  للمعلم يسمح ال .4

 الجهرية للقراءة المخصص الوقت من الجزء كذلك و. بسرعة التعب

 . األخرى المهارات لتعليم الوقت  تأخذ ال حتى  طويال، وقتا ليس

 أن  القراءات نهاية في للمعلم ينبغي ، القراءة لفهم  مهارات لغرس  و .5

 .القراءة محتوى عن لمناقشة يدعوالطالب

                                                           
10 Ibid, hlm. 147 
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  11الصامتة القراءة. ب

 ةمعروف هي و سريةال القراءةب أيضا  تسمى أو الصامتة القراءة إن

 المكتوبة الرموز تلفيظ عدم  من  القراءة يعني ،الفهم مع القراءة باسم

 دقة على فقط تعتمد ولكنها ،مقروءة جمل أو كلمات شكل على

 من التمكن هو الصامتة قراءةال  من الغرض  و.البصرية استكشاف

 مضمون عن يمكن ما كثراأل معلومات على الحصول أو القراءة، مضمون

 األساسية المهارة هو الصامتة القراءة أن يبدو . سريع وقت في قراءات

 هي القراءة هذه ألن وذلك جيد، بشكل الطالب بها يلم أن يجب التي

 تارغان نظر في و. الجهرية القراءة من القراءة محتوى فهم في فعالية أكثر

 القراءة هي  نعيش ما طول المجتمع في القراءة أنشطة ظممع  أن

 أكثر يه ةمتاصال القراءةف  ،الجهرية القراءة مع بالمقارنة .الصامتة

 .مكان أي في أداءها  ويمكن اقتصادا

 أقر سي المجتمع في عضو كل فإن المجتمع، في الحياة واقع في

  أساس على قراءةلا و. اآلخرين من إكراه دون كل من هلخيار  وفقا المواد

 الواقع ذاوه. شخصيةال قراءةال/الفردية القراءة سمىت فرد كل رغبة

                                                           

 82.ص(، القاهرة: مكتبة غريب، د.س) ،طرق تدريس اللغة العربية عبد المنعم سيد عبد العال،11.
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 إلى الحاجة و.المدارس في انفسه قراءةال كيفية عن  ميتعلال  يتطلب

 وجه على ونستكشفي الذين لهؤالء خصوصا ،اندونيسيا في العربية اللغة

 غالبية أن ذلك، على وعالوة .منه مفر ال أمر اإلسالمية العلوم عن خاص

 مع يعاملوا أن البد حبا أو كرها مأنه ثم ،ونسلممال هم اندونيسيا سكان

 في به القيام يجب العربي النص قراءة تدريس فإن ولذلك، .اللغة تلك

 .مبكر وقت

 نجاح يعين أمرا  يكون فردي أساس على الصامتة القراءة ةمهار  و

 القيمة ذات صصوق واألوصاف، ، المفاهيم استيعاب  في الشخص

 استكشاف قدرات كانت ، لذلك .تام طريق عن غيرها أو األدبية،

  القراءة تدريس في أساسيا عامال كونت نأ ينبغي سرعةال و البصرية

 المكتوبة الكلمة عدد هنا البصرية استكشاف من المقصود و . الصامتة

 ،عطبالوب .بسرعة واحدة مرة في العين بواسطة عنها الكشف يمكن التي

 سرعة من تزيد وسوف القراءة، نحو البصري االستكشاف قدرة يادةبز 

 .أيضا الصامتة القراءة
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 من المعلمين قبل من ابه القيام إلى تحتاج التي الجهود بين من

 توفيرب هي ،الخولي فقال بسرعة قراءة مضمون من التمكن تحسين أجل

 المقررة، القراءة نتهاء في الوقت تحديد مع للطالب اتالتدريب من الكثير

 عادة ينتج جدا  الكثير الوقت و. جدا اقصير  أو جدا طويال اوقت يكن لم

 فهم إلى يؤدي سوف للغاية قصيرال والوقت ،القراءة في التأخر حاالت

 .تام غير

 في محاولة على الطالب شجيعت إلى يؤدي  الوقت تحديد مع

 كشف تكرار واتجنبي  أن المتوقع من و فعال، بشكل الوقت استخدام

. القراءة وسط ونيستريح أو معينة، كلمة عن جدا طويال اكشفو   كلمة،

 أشياء، أربعة بوسيلة الصامتة القراءة فعالية  تتحقق سوف أخرى، وبعبارة

 تكرار  تقليل (2) القراءة، في للكلمات بصري نطاق توسيع (1) :وهي

 مدة في كلمات عن الكشف تجنب (2) واحدة، كلمة عن الكشف

 .اكتمالها قبل القراءة وسط في االنقطاع تجنب (4) و جدا، طويلة



31 
 

 المعلمين على يجب بسرعة الصامتة القراءة مهارة لتحسين  و

 التقنيات بعض هناك الحالة هذه في .القراءة على اتالتدريب توفير

 .ينالمعلم قبل من ابه القيام يمكن التي التدريبية

 على عرض،ال لوحة السبورة، على ةمكتوب قراءة يقدم المعلم كان

 جهاز على أو الشفافيات، عرض جهاز في هالستخدام الشفاف الورق

 :العرض جهاز في هاعرض ثم كمبيوتر

  وقتها، حساب مع لقراءتها الطالب و أمرهم  إظهار (1) 

وبذلك،   سطرا فسطرا، الخباء  طويلة   ورقة أو مسطرة ( باستخدام1)

 المقررة،  القراءة سرعة لمتابعة طالبال يجبر أن يمكن المعلم كان

 حفرة يعطى غطاء وسط في ؛ وليس واسعة تغطية قراءات باستخدام (2) 

 .مستطيلة فتحات باستخدام سطرا سطرا المعلمين وإظهار مستطيلة،

 غير الطالب من لب الصعوبة من شيء فيها أن بدوت  الطريقة  ههذ

 الكشف في سرعتهم قللص أولية مرحلةك ههذ األقل على ولكن مريح،

 قدرة لهم تكون لن الطالب جميع بالطبع، و. القراءة  في الكلمات عن

 ما ممارسة تكرار إلى حاجة في و فقط، مرتين أو مرة في االستفادة على
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 أيضا يمكن التكرار هذا مع و .فقليال قليال تترقى أن يمكن بحيث يكفي

 التي الكلمات رارتك كسرعة بسرعة قراءات فهم على تدريبهم يتم أن

 .قراءتها لهم يمكن

 ،للفهم القراءة تمارين في مراعاتها يجب التي عناصرال ثالثة هناك

 في جدا ةمهم  ةثالثال صراالعن هذهو  .والفقرات والجمل الكلمات وهي

 و .معنى على يحتوي الذي عنصرال هي الكلمة و.لقراءةا ةدام معنى دعم

 أكثر معنى على تحتوي التي الجملة كو نت الكلمات هذه وعةجمم

 على تحتوي حيث  فقرات تكونس الجمل من مجموعة أما و.تحديدا

 جملة كل ومعنى الجملة، معنى على تعتمد فقرة كل ومعنى .أعمق معنى

 .الكلمات معنى على يتوقف

 ساعدت سوف بسرعة، ةمو فهم و  مقروءة كلمةبعد   كلمة كانت و

  لمعرفة لذلك .هاكل القراءة ضمونم بل الفقرة،  حتى الجملة  عن فهمال

 عنصرال اختبار المعلم على يجب القراءة مضمون عن الطالب فهم

 اختبار يمكن و. الفقرة ثم الجملة، ثم الكلمة، يعني (األسهل) األبسط

  من اختيار  و الخطأ و الصواب  مثل مختلفة، بطرق يتم أن عنصر كل
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 و الكلمات، ترتيبو  راغات،الف ملء و القصيرة اإلجابة و ةمتعدد أجوبة

 تخص ال اختبارها سيتم التي محتوياتال أن وينبغي . وهكذا صف،الو 

 .اللغة قواعد أيضا ولكن القراءة، (محتوى) مضمون

  القراءة ميتعل لفعالية و: الصامتة  القراءة ميتعل في المهمة األمور و

 :الخولي قال. المعلم اهتمام إلى تحتاج التي االمور بعض هناكف ،الصامتة

 من خرجت التي األصواتب ضوضاء غير الفصل جعل إلى المحاولة .أ

 وخارجه؛ الفصل

 القراءة؛ في الصوت إخراج للطالب يسمح وال  .ب

 معينة؛ قراءة إتمام في يقضيه الذي الوقت تحديد .ج

 القراءة من الفراغ  بعد القراءة محتوى حول بسيطة بمناقشة القيام  .د

 ؛

 .معينة زمنية فترة في قراءات نتيجة استهداف على الطالب دتعوي .ه

12 

 عةيسر ال القراءة. ج

                                                           
12 Ibid, hlm. 148-150 



34 
 

 ءةجر ال الطالب لتشجيع يه السريعة القراءة من الرئيسي والغرض

 ليس لكن و السرعة هدف يكون أن وينبغي .العادة من أسرع قراءة على

 في  للطالب مطلوبة ليست السريعة القراءة هذه في .الفهم حساب على

 الموضوعات خالل من بساطةب فهم ولكن ،هامحتويات عن تفاصيل فهم

 و العادة من أسرع قراءة  السريعة القراءة أن على الخبراء وذكر .فقط

 يمكن التي المعلومات كمية زيادة ولكن األداء، تحسينل فقط تليس

 القراءة عادة هلدي عدي لم القارئ ألن ممكن هذا .القارئ قبل من استيعابها

 يمكن لذلك معينة، أنماط إلى عيناه تتحرك ان يمكن لكنه كلمة، كلمة

 السريعة القراءة أن الجانب، هذا من يتضح .بكفاءة الفهم هذا التقاط

 ولكن سريعة، قراءة أخذت أنه من الرغم على . الموسعة  لقراءةبا تسمى

 .سريعة وقراءة اءةالقر  مواد فقط ليس استخدامها أن نتذكر أن يجب

 في تدريبات السريعة لاللقراءة مناسبة هي القراءة مواد أن هي المشكلة

. وجود عدم يعني ال ولكن عليها، الحصول السهل من ليس العربية اللغة

 أو العربي األدب شركات مع اتصاالت نشاءإل بنشاط لمعلمينل ينبغي

 12.اندونيسيا في العربية اللغة تعليم في الكليات

                                                           

 172 (، ص. 1112)القاهرة: دار مكتبة وهيبة،  ،أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي على يونس و غيره، 12 
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 (االستمتاعية القرءة) الترفيهية القراءة. د

 القراءة إن.سبق ما قراءة من نوع مع عالقة له القراءة من النوع هذا

 أنماط يملتعل وليس المفردات، من عدد لزيادة ليس هدف لها  الترفيهية

 التدريب لتوفير ولكن بالتفصيل، المقروء النصوص لفهم وال جديد،

 من لمزيد تشجيع هو والهدف  .يقرؤونه ما وتمتع بسرعة لقراءة للطالب

 .القراءة وحب االهتمام

 المضمون حيث من سواء للشعبية، مختارة  للقراءة المواد كانت

 اللغة كانت حيث  وايةر  أو قصيرة قصة تكون ما عادة .اللغوية والبنية

 "النادي" مجلة كانت .أهدافا يصبحون الذين الطالب لمستوى موافقة

 اندونيسيا في العربية اللغة مدرسي رابطة قبل من نشرت العربية باللغة

(IMLA)  استخدامها يمكن التي البديلة واحدة هي. 

 نع الدراسية، الفصول خارج عادة تعقد بسرعة، الترفيهية القراءة أما

 المحدد الموعد وضمن معين، كتاب لقراءة الطالب إلى اإلحالة طريق

 .قرؤوا قد كان كتاب عن مكتوب تقرير تقديم الطالب على يجب

 التحليلية القراءة. ه
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 كي الطالب تدريب هي التحليلية القراءة من الرئيسي والغرض

 ةوباإلضاف .المكتوبة المواد من معلومات حصول على  قدرة لديهم يكون

 تعزز التي التفاصيل وتظهر في حفر على الطالب تدريب يتم ذلك إلى

 على أيضا الطالب تدريب ويتم .المقدمة المؤلف الرئيسية األفكار

 آخر، حدث مع واحد الحدث بين عالقة إليجاد المنطقي، التفكير

 .األدب في صراحة ذكرها يتم لم التي النتائج واستخالص

 مهارة القراءة تعليم  .ب

القراءة هي و من خالل التعلم في المدرسة.  عاما تكتسب مهارات القراءة

هي تطوير المعرفة و هام في لها دور الفريدة التي  لغويةالمهارات المن  مهارة

ألن أيضا وسيلة من وسائل االتصال بين الناس في حياتهم.تعد القراءة فريدة 

تعد . و ة في تطوير حياتهيقدر على تطويرها، ويجعلها أداة وثقافليس كل البشر 

لعلم من ا نها ضرورية لتطوير ونقل المعارف ألن النسبة المئويةالقراءة مهمة أل

 من خالل أنشطة القراءة.
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الحقائق على األرض التي اتسمت شعوب الدول المتقدمة من خالل 

 ،يابانأمريكا، و مثل  المتقدمة التي مجتمعها قوية تطوير ثقافة القراءة. البلدان

 كان مجتمعها محبين ممارسة القراءة.وفرنسا وغيرها ،   ،ترالياواس

القراءة هي نشاط للحصول على المعنى الذي هو مكتوب في النص. لهذا 

الغرض ، باإلضافة إلى إتقان اللغة المستخدمة ، ويجب تمكين القارئ أيضا 

 14.العقلي مجموعة متنوعة من العمليات العقلية فيالنظام

مثل ما كان تنبأ العديد من األطراف  بذلك ، فالقراءة ليست نشاطا بسيطاو 

 نص القراءةفالقراءة ليس فقط األنشطة التي فالحظ اليوم. باإلضافة إلى ذلك ، 

لتقييم ، ولكن أيضا تتأثر إجابة األسئلة المركبة من منل ومن ثم قياس قدرةنغس 

المدرس عند تعليم القراءة وينبغي ية والخارجية ومن القراء. داخلالعوامل الب

ءة جيدة ونظاميا ، ألن القراءة هي عملية أ  الطالب قرأ  لقر قيطر االهتمام بعدة 

، ، والخيالوالتفكير ،ليا ، مثل الذاكرةوتشمل جميع العمليات العقلية العمعقدة 

 15المشاكل.حل و  ،والتنفيذ ،والتنظيم

                                                           
14Iskandar wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

cetakan pertama 2008, PT Remaja Rosdakarya), hlm. 246 
15Ibid, hlm. 246 
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يتم استخدامها في تعلم اللغة.  القراءة هو اختبار المهارات الدي اختبارو 

 استخدام شكلوهي معيارا لقياس القدرة على القراءة ،  طرق عديدة تكون هناك

المغلق ختبار ال، االتخليص،المتعددة الختيارإكمال الجملة ، وا )صحيح و خطأ

 .وغيرها ، واالختبار )ج( 

معظم  على الرغم تنمو استراتيجيات تعليم مهارة القراءة سريعا،

. من العادة طلب  التقنيات التقليدية المدرسين ال يزالون استخدام

المدرس الطلبة قراءة النص لفترة معينة، ثم طلب منهم إجابة األسئلة عن 

ألنها ال تزال ذات الصلة لمطالب مهارات القراءة لدى ضمون النص. م

 .الطلبة

ي بإعطاء الوظيفة، يعني وظيفة القراءة هاألخرى استراتيجية التعلم 

المهارات المطلوبة أكبر بسبب في البيت للفترة الواسعة. وكانت 

 االختالفات في مدة القراءة. باإلضافة إلى أن يكون قادرا على اإلجابة

على تقديم  على الطلبةالقدر، يجب ألسئلة التقليدية المذكورةعلى ا
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في ترقية مهارة خرى عدة من الستراتيجيات أل خالصة ما يقرأون. هناك

 16، بما فيه أيضا قراءة األعمال األدبية.القراءة

 أهداف القراءةج. 

ومات ، بما القراءة هو السعي والحصول على المعل الهدف النهائي من

ارتباط وثيق مع لمعنى ، وفهم معنى القراءة. وللمحتوياتا من في ذلك

  .، أو قراءتنا المكثفة الهدف

يستهدف تعليم القراءة في برنامج تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى 

 17عدة أهداف من أهمها:

)وهي القراءة والكتابة  R’s 3إن القراءة هي أولى المهارات الثالث  (1

 والحساب( التي يجمع المجتمع اإلنساني على حق الفرد في تعليمها.

إن التربية المستمرة، والتعليم مدى الحياة، والتعليم الذاتي شعارات ال  (2

ة. إنها أنشطة تعتمد تتحق في حياة اإلنسان إال إذا كان قادرا على القراء

 على كمية ونوع ما يقرؤه.

                                                           
16Ibid, hlm. 248 

 176. ص . (1989 ،غ.د . )لغير الناطقين بها تعليم العربيةطعيمة، رشدىي احمد  17 
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إن المجتمع اإلنسان المعاصر يجتمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري  (3

فيه ال يتطلب القراءة، إن اإلنسان محاط بكثير من أوجه النشاط التي 

تستلزم القراءة، حتى يحقق ما يريد وحنى يتكيف مع المجتمع ويؤدي 

 وظيفته.

إن ما يجنيه الدارس األجنبي  –اسعة شرط للثقافة الواسعة إن القراءة الو  (4

من خالل قراءة المواد العربية أعظم مما يجنيه من خالل أي مهارة 

 أخرى.

إن القراءة هي المهارة التي تبقي مع الدارس عندما يترك البلد العربي  (5

كما أنها المهارة التي يستطيع من خاللها أن   –الذي يتعلم فيه اللغة 

 تعرف على أنماط الثقافة العربية ومالمحها.ي

بالقراءة يستطيع الدارس أن يحقق أغراضها العلمية من تعليم العربية. قد  (6

تكون أغراضا ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو تعليمية أو غيرها. إن 

ثيرا من الدارسين في برامج تعليمالعربية كلغة ثانية يهدفون من تعلمها 

راءة في المرتبة األولى. فقد ال يتاح ألحد منهم فرصة االتصال إجادة الق

 المباشر بعربي يمارس مهارات االستماع والكالم.
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والقراءة مهارة يستطيع الدارس بها تحقيق قدر من االستماع وقضاء وقت  (7

 الفراغ بما هو أجدى.

يترك  فإن القراءة هي المهارة التي ينميها الطالب وحده بعد أن وأخيرا. (8

 المعهد.. ليس ثمة أدعى للتقدم في القراءة مثل القراءة.

 قراءةأهدفا متعمدة ومتباينة،االمر الذي يؤثر طبيعة عملية ال قراءةان لل

 ذاتها. ومن بين هذه األهدف مايلي:

للبحث. قد يقرأ مرء تمهيدا لبحث يريد ان يكتبه. وهنا  قراءةال (1

 يتعلق بموضوع بحثه فقط. يقرا ما تكون قراته انتقائية النه 

للتلحيض. قد يقرا المرا نصا ما من اجل تلخيصه، وهنا  قراءةال (2

متأنية وددقيقة وشملة الن القارئ يريد ان يكتشف  قراءةتكون ال

 االفكار الرئيسية ويستعد التفاصيل غير المهمة.

لإلعالم. قد يقرا المرء ليسمع االخرين مثلما يفعل المذيع  قراءةال (3

 ي الراديعو و تليفزيون.ف
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لالختبار. قد يقرأ المرء استعدادا الختير ما، وهنا تكون  قراءةال (4

 قراءةدقيقة متأنية. وقد يضطر القارئ الى القرئ الى ال قراءةال

 18المتكررة من اجل ضمان االستيعاب والحفظ.

 

 .قراءةالمراحل الد. 

 المكثفة التي تتم في غرفة الصف تمر في ثالثة مراحل: قراءةإن ال

، في هذه المراحلة بعرض المعلم المفردات قراءةماقبل ال (أ

الجديدة وتراكيب الجديدة عرضا وافيا. ويكون هذا بمثابة 

 ذاتها. قراءةتمهيد للمرحيلة التالية، وهي مرحلة ال

الصامتة، بعد ان يعترف الطالب على المفردات  قراءةال  (ب

الجديدة وتراكيب الجديدة في وحدة قرائية ما، يطلب منهم 

 صامته بقصد االستيعاب. قراءةأن يقرؤوا  المعلم

الصامتة، تأت  قراءة، بعد أن يتم الطالب القراءةمابعد ال  (ت

إلجابات المرحلة الثالثة التي تشمل أسئلة االستيعاب وا

                                                           
 112. ص )1997: الرياض،: دار المعريف(، أساس تدريس اللغة العربيةمحمد على الخوليذ، 18
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النموذجية التي يقدمها المعلم  قراءةعليها، كما تشتمل ال

 الجهرية التي بها الطالب. قراءةوال

 قراءةليم مهارة الو طريقة تعجية تاستيرا ه.

 استراتجية تعليم مهارة القراءة  .1

باكثر مرات تسمى ايضا بتعليم المطالعة. كالهما  قراءةان تعليم ال

، واما المطالعة تفضل على قراءةتعريف بالمدرسة لل ءةقرايملكان الفرق. إن ال

نحية التحليل وتفهيم ما تقرأ. ألن كالهما ذات اختالف تأكي. وفي اختيار 

الطريقة واستيراتيجى فكالهما مفارقتان. وإن اثنتي المصلحة يمكن ان تفهم  

 يجد على حتى قراءةلى التدريب التثميل ع قراءةية، يعنى أن مهارة الكالعمل

هناك من بعض تعليم النشاط  .قراءةمستوى كفائة الفهم وتحليل محتوية ال

والمطالعة. هي   قراءةيمكن ان يضع ذلك المعلم في الحسب في التعليم ال

 كما االتية:

، وعداد، كانت اهداف (empty outline)هذه االستيراجية  (1

هذه االستيراجية تستعمل لتدريب مهارة الطالب في استعمل 

محتوياة النص في الجدول. ومحتويات الجدول يتناسب  تنقيل
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  قراءةبالحوائج واهداف التعليم. مثل اهداف في التعليم ال

لكي يجدوا بضع االسم والفعل الموجدة في النص. ولذلك 

الحاجة فكانة الجدوال تنقسم الى القائيمتين التي تحتوى على 

ة الموجودة االسم والفعل. وام عداد حطها، تتعلق بعداد الكلم

 في النص. يمكن ان تكون بتكنيك وخطواتها كما االتية:

 اختر النص مناسبة للموضع المعينة. .أ

 استعد الجدوال التي ستوظف الىالطالب الت يملؤاها.  .ب

الى جميع الطالب. ثم امرهم  قراءةوزع النص اى ال  .ج

 النص دقيقا. قراءةل

 وامر الطالب الستو في الجدول.  .د

اطلبهم الن يجمعوا احدى زميله يتبادلو عن  .ه

 نتيجةوظيفيهم.

 استعملاالستيراجية تسمى باستيراجية تحليلية. واهداف هذه  (2

االستيراجية لمماسرة الطالب لفهم مجتويات بطريقة هذه 

تكشيف فكرة الرئسية وفكرة المساعدة. وعمليته تبدأ من 
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اهداء. سوى  الفردية ثم تواصلها الى الفريق من قبل ان

لتدريب كفاءة التحليل، إن هذه استيراجية تستطع ان لتكشيف 

 سياق تفكير الكتاب. 

، واهداف هذه Broken Square/Textهذه االستيراجية تسمى  (3

المتقطعة من قبل. تطبيق  قراءةاستيراجية ليلسسل من جديد ال

هذه استيراتيجية لممارسة الطالب تنظيم النص مترتبا. تدريب 

طالب لفهم محتويات المادة ليس شمولال فحسب، انها الى ال

القسم االصغر حتى يستطيعوان  تنظيم الناص مترتبا من جديد 

وتكنيكيا، استيراجية تطبيق لترتيب وتنظيم الحملة في الفقرة، 

 او ترتيب الفقراتفى احدى الناص.

، وتستعمال هذه استراجية Indeks Card Matchاالستيراجية   (4

يم الكليمات والجملة المتزوجات. كمثل الكلمة والمعنى لتعل

يمكن ان تنفيذ االحتبار  قراءةاو االسئلة واالجابة. في تعليم ال
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نحو فهم الطالب عن المحتويات النص باستخدام بطاقة 

  19السوئل والجواب.

 المواد بين مواد أهم من القراءة إنكتاب عبد الحميد، و في  

 أخرى دروس  في يتفوقون فهم القراءة درس في يتفوقون الذين الطالبو .التعليمية

 من مادة أية في يتفوقون ال للطالب يمكن كذلك، و. التربية مستويات جميع في

 فإن ولذلك، .القراءة في جيدة قدرة لديهم الطالب كان إذا إال التعليمية المواد

 بالنسبة وخاصة اللغة، تعلم من الهدف لتحقيق األساسية الوسيلة هي القراءة

 في الدارسين مثل العربية نالبلدا خارج يقيمون و العرب غير من للدارسين

 .اندونيسيا

 وليست وبسيطة، سهلة ليست التي اللغوية المهارات من واحدة هي القراءة و

 متنوعة مجموعة على تنطوي التي المهارة بل الكلمات، أو الحروف تصويت مجرد

 التفكير، أشكال جميع يشمل الذي النشاط هي القراءة و. الفكر و العقل عمل من

 األحيان بعض ففي.المشاكل حل عن والبحث التحليل و قرار، اتخاذ و والتقييم،

                                                           
19  H.M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi, Dan Media, (Malang : UIN-MALANG PRESS, 2008),  hlm. 44-45.  
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 التي اثنتين أو جملة تكرار أو لحظة الوقفة من البد  النص يقرأ الذي الشخص كان

 .القراءة مقاصد وفهم التفكير أجل من قراءتها تمت 

 القراءة، مهارة لتعليم  ثانية لغة تعليم  طريقة تصور في االختالف مثل

 و النحو طريقة  تستخدم إذا المثال سبيل على و .هذه القراءة مهارة لففتخت

 :التالي النحو على القراءة تعلم خطوات  توضيح يمكن وجيزة فبفترة الترجمة

 العربي النص بقراءة الدرس المدرس بدأ .أ

 (B2)  الطالب بلغة النص يترجم  المعلم ثم  .ب

 المعلم من شرح مع الدرس استمر   .ج

 .دراستها تمت التي القراءة يكررون  الطالب كان وأخيرا،  .د

 بغيرها  أيضا تهتم  حيث  أخرى طريقة  استخدام عند مختلفة تكون ولكن

 في الجمل تركيب و  المفردات من مجموعة بطرح الدرس فيبدأ.المهارات من

 بدأ ثم ذلك كل إلى الطالب استمع أن بعد  النطق،  ممارسة ويليه  معين، سياق

 حال كان  كما الخطوات هذه اجراء يمكن و. بالقراءة المفردات تعلم الطالب

 أن يمكن أو . وغيرها الشفوية السمعية و المباشرة طريقة  يستخدمون  المعلمين

 :التالية بالخطوات تبعا  يكون
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 باستخدام) معناها من صف و مع الجمل بعض المعلم قراءة .أ

 التأكد بعد (. وغيرها والمظاهرات، والحركات، اإلشارة و الصور

 في جملة المدرس استخدم ثم فهموا قد الطالب أن من

 .العملية االتصاالت

 و اخرى مرة  الجمل وقراءة الكتاب بفتح للطالب المدرس أمر .ب

 .أخرى مرة يكررون أن منهم طلب

 أو قسمين  الفصل  تقسيم ثم جماعة، العبارة  الطالب تكرر .ج

 حتى تكرار إلى مجموعة كل من وطلب ت،مجموعا ثالث

 .آخرين أصدقاء وتليها لتكرار عشوائيا الطالب يختار المعلم

 بسيطا، نصا يعرض المعلم كان ، العبارة الطالب فهم أن بعد  .د

 .معقولة زمنية فترة في بصمت الطالب يقرأه أن يأمر أن و

 فالمعلم ، القراءة أكملوا قد  الطالب أن المدرس شعر أن بعد  .ه

 للكتب يسمح و األمام، إلى لمواجهة الطالب من يطلب

 .مفتوحة



49 
 

 يسمح و ينته لم لمن متساهلة الوقت يعط لم للمعلم ينبغي  .و

 األمر هذا  ويشجع . واإلجابة السؤال  أثناء  النص تكرار لهم

 .بسرعة القراءة على الطالب

 ألن فتوحا،م يزال ال والكتاب النص عن األسئلة المدرس قدم .ز

  والمعلم الطالب من قلب ظهر عن التعلم يختبر لم المعلم

 .20النص في إجابات على للعثور الطالب يفضل

 القراءة مهارة التعليم طريقة .2

 الطريقة الحرفية (أ

يبدأ المعلم بتعليم حروف الهجاء واحدا بعد االخر. فيتعلم 

 قراءة... الى اخره. ويتعلم الطالب هناى المتعلم ألف، باء، ياء،

الحرف اذا رأه مكتوبا. كما يتعلم كتابة هذه الحروف. وبعد ذلك، 

المنقاطع والكلمات. وتدعى هذه الطريقة ايضا  قراءةيتعلم الطالب 

طريقة الحروف او الطريقة الهجائية او طريقة االبجدية او طريقة 

 األلفبائية.

 الطريقة الصوتية.  (ب

                                                           
20 Ibid.,  hlm. 45-48 
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به الطريقة الصوتيه الطريقة الحرفية من حيث االنتقال من تش

الحروف الى المقاطع الى الكلمات. ولكنها تختلف عنها من حيث 

طريقة تعليم الحرف. فالحرف في الطريقة الحرفية يعطى اسما، 

فالحرف "ص" مثال يعلم على انه صاد، ولكن في الطريقة 

". بم وجب الطريقة الصوتية، الصوتية،الحرف "ص" يعلم على انه "ص 

. ثم تعلم مضمومة،  ، ز ، س  ، ث  تعلم الحروف مفتوحة اوال. مثل ب 

الحروف وهي منونة  قراءةثم تعلم مكسورة، ثم تعلم ساكنة. ثم تعلم 

الحروف  قراءةبالفتح، ثم منونة بالضم، ثم منونة بالكسر. ثم تعليم 

الحروف وهي وهي مشددة بالفتح، ثم بالضم، ثم بالكسر. ثم  تعليم 

 مشددة مع تنوين الفتح، ثم تنوين الضم، ثم تنوين الكسر.

 الطريقة المقطعية. (ج

يتعلم الطالب، بموجيب هذه الطريقة، المقاطع اوال، ثم يتعلم 

الكلمات المؤلفة من مقاطع. ولتعليم المقاطع، البد من تعلبم حروف 

مقاطع مثل سا، المد اوال. فيتعلم الطالب ا، و،و، ي او ال. ثم يتعلم 
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سو، سي، مقاطع مثل را، ري، رو، وكلمات مكونة من مقاطع تعليمها 

 مثل سارا، ساري، سيرا، سوري، راسا، راسي.

وقد تكون المقطعية أفضل من الطريقة الحرفية و طريقة الصوتية، النها تبدأ 

بوحدات أكبر من الحرف الواحد او صوت الواحد. وتدعى هذه الطريقة الثالث 

الجزئية او طريقة ال التركيبية، ألنها تبدأ بلجزء ثم تنتقل الى الكل. وهناك  طريق

طريقة معاكسة للطريق الجزئية او التركيبية في االتجاه. وتدعى هذه طريقة 

المعاكسة طريق الكية او طريق التحليلية، ألنها تبدأ بالكل ثم تنتقل الى الجزء. 

      21لجملة.ومن طريق الكلية، طريق الكلمة، وطريق ا

 األجرومي ةكتاب  و.

 األجرومي ةعن كتاب  سيرة المؤلف (أ

) أبو عبد هو من بعض تصنيف اإلمام الصنهاجي  األجرومي ةكتاب  

الذي اليزال  ه(112سنه  قوفاهلل محمد بن داود الصنهاجي بن األجروم، 

الصغير و مختصر، يتكون فيه  األجرومي ةن. هذا الكتاب أن يدرسه حتى اآل

                                                           
  110ـ108. ص......... تدريس أساليب الخولي، علي 21 
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من مراجع لطالب في  األجرومي ةقواعد النحو الميسرة و يجعل هذا كتاب 

 22تعليم قواعد اللغة العربية )علم النحو(.

قراءة فيجب الطالب فهم المتعمق كالشروط الواجبة في إستيعاب  

الكتب أو ألفاظ دون الحركة. أما من مصادر األخرى، أن  إسم المصنف 

المقصود ليس فرق بإسم تصنيفه فهو أبو عبد اهلل محمد بن داود الصنهاجي 

ه  111بن األجروم الفاس. ولد ابن األجروم في جزيرة الفاس، المغربي سنة 

الدين، أن   ه. ويرى جالل 112وتوفي في مكانه الفاس في شهر سفر سنة 

علماء النحو ينقسم على فرقتين وهما على مذهب الكفاة ومذهب البصرة، 

ولكن أن  ابن األجروم يتبع إلى مذهب الكفاة، أما إحدي دليله، أنه قد ذكر  

 22كلمة الجر بإسم الخفض.

 األجرومي ةكتاب   (ب

عهد السلفي هو كتاب كتاب النحو الذي مشهور في دائرة الم 

. في دوره إستعمال هذا اجروميةأو مشهور أن يسمه بإسم  األجرومي ة

الكتاب لتالميذ المبتدئين الذين أن يفهمون على أسس النحو. في تعليم 

                                                           
22 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning..., h.150 
23M. Solahudin, Tapak Sejarah Kitab Kuning, (Kediri: Nous Pustaka Utama, 2014), h. 165 



53 
 

التصريفية أو و األمثلة  األجرومي ةالنحو البد لتالميذ أن يدرسوا كتاب 

يبحث فيه عن مواد علم النحو، اما كتاب  األجرومي ةتصريف. كتاب 

األمثلة التصريفية يبحث فيه عن علم الصرف، لهما اللقب كالوالدين من  

 يدرسه الطالب في المعهد السلفي. كتب األصفر المتنوعة التى

اء له إهتمام كبير عند العلماء اآلخرين. جعل العلم األجرومي ةكتاب  

وهما "شرح مختصر  األجرومي ةالنحو كتاب الشرح  الخاص على كتاب 

جدا" و "شرح الكفراوي" من تأليف حسن الكفراوي. ترجم العلماء لهذا 

الكتاب الى اللغة االندونيسية واللغة جاوية، كما في المثل "النبراسية شرح 

الكبرى  في النحو" من تأليف بسر المصطفى ريمبانج و"الترجمة األجرومي ة

المواد  اما 24" من تأليف مصباح بن زين المصطفى توبان.األجرومي ةمتن 

 كما يلى:  األجرومي ةفي كتاب 

 باب الكالم .1

 باب االعراب .2

 باب معرفة عالمات االعراب .3

                                                           
24Ibid.., hlm. 165 
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 باب االفعال .4

 باب الفاعل .5

 باب المفعول الذي لم يسمى فاعله .6

 لخبرباب المبتدأ وا .7

 باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر .8

 باب النعت .9

 باب العطف .10

 باب التوكيد  .11

 باب البدل .12

 باب منصوبات االسماء .13

 باب المفعول به .14

 باب المصدر .15

 باب ظرف الزمان وظرف المكان .16

 باب الحال .17

 باب التمييز .18



55 
 

 باب االستثناء .19

 باب ال .20

 باب المنادى .21

 باب المفعول من أجله .22

 باب المفعول معه .23

 25باب مخفوضات األسماء. .24

 اهداف تعلم النحو (ج

 تتمثل أهم أهدف تعليم النحو فيما يلي:

 بطريقة سليمة خالية من اللحن. ءةقراإقدار المتعلم على ال .1

إكساب المتعلم القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من  .2

 الخطأ، والمتفقة مع القواعد المتعارف عليها.

مساعدة المتعلم على جودة النطق وصحة األداء عند  .3

 التحديث.

                                                           

 ، )سورابيا: مكتبة الهداية، دون السنة(أجروميةشرح مختصر جدا على متن اال أحمد زينى دحالن،25 
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إكساب المتعلم القدرة على فهم المسموم وتمييز المتفق مع  .4

 من المختلف معها. قواعد اللغة

إقدار المتعلم على المالحظة الدقيقة، واالستنتاج، والمقارنة،  .5

وإصدار األحكام، وإدراك العالقات بين أجزإ الكالم وتمييزها 

 وترتيبها على النحو المناسب.

اإلستهام في اتساع دائرة القاموس اللفوي لدى لمتعلم  .6

تي يتعلم القواعد وإمداده بثروة لغوية  من خالل النصوص ال

 من خاللها.

 

 

 

 

مساعدة المتعلم على تكوين حس لغوي جيد، وملكة لغوية  .7

سليمة يفهم من خاللها اللغة المنقولة ويتذوقها، بما يعينه 
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على نقد الكالم، وتمييز صوابه من خطئه، وتوظيف الفقرات 

 26والتراكيب والمفردات بطريقة سليمة.

   

 

                                                           
 2011: الجامعة مطبعة بها، الناطيقين لغير اللغية لمهاراتا لتعليم الموجه هادى، نور 26 


