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الباب الثاني

النظريات

ويعرض هذا الفصل بعض النظريات اليت تستخدم كأساس للحل مشكلة 

نظم العمريطى و الدراسة السابقة.فهم, مهارة القراءةتعليم البحث. يتضمن مناقشة

مفهوم مهارة القراءة:المبحث األول.أ

املدرسة. و إن القراءة أهم املود الدراسية اليت يدرسها التالميذ يف 

مجيع يف 

مراحل الرتبية. و كذلك احلال أن التالميذ ال يقدرون التفوق على غريهم يف أي 

درس كان إال إذا كان معهم القدرة و املهارة اجليدة يف القراءة. فلذا, كانت 

على غرض تعليم اللغة ال سيما للتالميذ القراءة وسيلة رئيسية للحصول

١اإلندونيسيني.

. تعريف القراءة١

1 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran …, hal. 45-46.
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و رأى حســن شــحاته أن القــراءة هــي عمليــة مركبــة تتــألف مــن ٢بــالقراءة الصــامتة.

٣واستخالصه أو إعادة تنظيمة, و اإلفادة منه.

القراءة هي عملية اليت حتيط :

عملية تغيري رموز البصرّي اىل رموز الصويت.)أ

الذي يتظمن من حروف اىل صوت اللغة   عملية تغيري رموز الفظيّ )ب

املفهومة.

.عملية بناء املعىن من مواّد َمْطَبِعي)ج

عملية بناء املعىن ميّر بالعالقة الدينامكّية بني معرفة القارئ واعالم يف )د

٤اللغة املكتوبة و سياق القراءة.

القراءة هي عملية اليت تتظمن تصميم الفكر، حتليل، و حّل املشكالت. 

بالقراءة، يستطيع كل الشخص ان يدرس ويّتصل بعامل خارج نفسه. يف سياق 

تعليم اللغة العربية،  متلك القراءة دورة مهّمة وهي طريقة لفتح َخزنَة الِعلمية 

س)- م, د-(دار الفكر, داملعجم الوسيط, انيس ابراهيم, ٢
١٠٥اللبنانية), ص. (الدار املصرية تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق, حسن شحاتة, ٣

4 Yeti Mulyati, DKK, Bahasa Indonesia ( Jakarta : Universitas Terbuka, 2008), hal.
4.4-4.5
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ن قراءة، ويف تفهيم َخزنَة بدو Long Life Educationوثقافة االسالم، ال توجد  

٥الِعلمية القدمي واحلديث الزم باإلجتهاد يف القراءة.

مهارة القراءة هي مهارة تعريف وفهم عن ماّدة مقروءة بطريقة النطق او 

بتذّكرها يف الفؤاد. يف احلقيقة، القراءة هي عملية إتصال بني قارئ و الكاتب 

يف ٦قلى بني لغة اللسان ولغة الكتابة.بوسيلة الناص املكتوبة، وهناك إرتباط الع

أوسع املعىن القراءة تتظمن على أربعة احوال وهي تعريف الرموز املكتوبة، تفهيم 

٧املاّدة املقروءة، و تنفيد معىن  مادة املقروءة يف حياة اليومية .

وسنتناول مهارتى القراءة األساستني يعىن التعرف والفهم بالدراسة لنرى 

مدى راتباطهما وتفاعلهماىف املوقف التعليمى. التعرف على الرموز اللغوية يعىن 

التعرف ادراك الرمز، ومعرفة املعىن الذى يوصله ىف السياق الذى يظهر فيه. ويعىن 

رموز، ويفهم املعاىن املختلفة هلا هذا أن الطفل جيب أن يتعلم التعرف على ال

فالقيمة ألن ميلك الطفل املهارة ىف التعريف على الكلمة اذا مل تكن لديه معرفة 

5 Radliyah Zaenuddin, DKK, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran
Bahasa Arab ( Yogyakarta : Pustaka Rihlah Group, 2005),hal. 71.
6 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2011), hal. 143.
7 Ibid, hal.144.
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باملعىن، ومن ناحية أخرى فمعرفة املعىن وحده ال يقدر الطفل على التعرف على 

٨الكلمة.

لزمان.  

كانت بالقراءة متحّصلة اإلعالم و َخزنَة الِعلمية غري حمدودة. القراءة نافدة العّلوم 

ليست القراءة لتعريف الكلمات لكن متلك ٩سيوصل قارئ اىل الوالية املوسعة.

القراءة معىن لرتجيم و تأويل الرموز يف اللغة اليت يفهمها القارئ. حتتاج عملية 

ألن مهارة القراءة  توّرط عملية االخرى وهي عملية طويلة لتأويل الرموز، 

التذكري، عملية التفكري، عملية التصوير، عملية تنظيمة املاّدة املقروءة، و حل 

١٠املشكالت.

واهلدف من كل قراءة فهم املعىن، واخلطوة األوىل ىف هذه العملية ربط خربة 

، لكنه أول أشكال القارىء بالرمز املكتوب. وربط اخلربة بالرمز أمر ضرورى

الفهم. يشمل  الفهم يف القراءة الربط الصحيح بني الرمز و املعىن واجياد املعىن 

من السيان واختيار املعىن املناسب، وتنظيم األفكار املقروءة وتذكر هذه األفكار 

١٧٠) ص. ١٩٨١( قاهرة : دار الثقافة، اساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية فتح على يونس ...٨
9 As’aril Muhajir, Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual ( Yogyakarta :  Ar-ruzz
media, 2011), hal. 24.
10 Undang Sudarsana dan Bastiono, Pembinaan Minat Baca ( Jakarta : Universitas
Terbuka, 2010), hal. 4.6.
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ومهارة الفهم معقدة تتضمن ١١واستخدامها ىف بعد االنشطة احلاضرة واملستقبلة.

وهي:عدة مهارات أخرى

القدرة على اعطاء الرمز معناه.)أ

القدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة واجلملة والفقرة والقطعة  )ب

كلها.

ج) القدرة على القراءة ىف وحدات فكرية.

القدرة على فهم الكلمات من السياق واختيار املعىن املالئم له.)د

القدرة على حتصيل معاىن الكلمة.)ه

ألفكار الرئيسية وفهمها.القدرة على اختيار ا)و

القدرة على فهم التنظيم الذى اتبعه الكاتب.)ز

القدرة على االستنتاج.)ح

القدرة على فهم االجتاهات.)ط

القدرة على تقومي املقروء ومعرفة األساليب األدبية والنغمة السائدة وحالة )ي

الكاتب وغرضه.

القدرة على االحتفاظ باألفكار.)ك

١٧١ص. )١٩٨١( قاهرة : دار الثقافة، اساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية فتح على يونس ...١١
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١٢وتفسريها ىف ضوء اخلربة السابقة.القدرة على تطبيق األفكار )ل

أهمية القراءة في تعليم اللغة العربية.٢

تعد القراءة أهم مادة من املواد الدراسية لصالتها بكل مادة أخرى. 

والتلميذ الذي يتفوق فيها يتفوق يف املواد األخرى يف مجيع مراحل التعليم 

إذا استطاع السيطرة على واليستطيع التلميذ أن يتقدم يف أية مادة من املواد إال 

مهارات القراءة. وهي أعظم وسيلة موصلة إىل الغاية املطلوبة من تعليم 

ما نطق به احلق، ونزل على رسوله الكرمي ىف قوله تعاىل " اقرأ باسم ربك الذى 

خلق".

وهي من أهم 

هذه القدرات، بل هي خريما يساعد اإلنسان على التعبري، وال اكتساب 

١٧٣- ١٧٢ص. اساسيات تعليم اللغة العربية ١٢
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باملدرسة وحدها، بل تتعداها إىل احلياة كلها، فبواسطتها ميكن لكل شخص أن 

ىف السلوك فما يوسع معارفه ىف كل حني. وإذا كما نقول إن الرتبية عملية تغيري

ال شك فيه أن القراءة وسيلة هذا التغيري عن طريق االطالع على جتارب 

االخرين، وتوسيع اخلرية عري املباشرة الىت جينيها الفرد من جراء ذلك. على أن 

١٣اخلربة املباشرة ال بد هلا من التمهيد بالقراءة.

.أهداف تعليم القراءة٣

الثالث (القراءة والكتابة واحلساب) اليت جيمع أن القراءة هي أوىل املهارات )أ

أن الرتبية املستمرة، والتعليم مدى احلياة، والتعليم الذاتى شعارات ال )ب

تتحقق يف حياة اإلنسان إال إذا كان قادرا على القراءة.

عمل مهاري فيه )ج

اليتطلب القراءة، إن اإلنسان حماط بكبري من أوجه النشاط اليت تستلزم 

أن القراءة الواسعة شرط للثقاففة الواسغة، إن ما جينيه الدراس األجنيب من )د

ن خالل أي مهارة أخرى.خالل قراءة املواد العربية أعظم مما جينيه م

١٠٧حممد عبد القادر امحد. طرق تعليم اللغة العربية. ص. ١٣
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إن القراءة هي املهارة اليت تبقى مع الدراس عندما يرتك البلد الغريب الذي )ه

الثقافة العربية ومالخمها.

. بالقراءة يستطيع الدراس أن حيقق أغراضه العملية من تعليم العربية)و

)ز

١٤الفراغ مبا هو أجدى.

إن للقراءة أهدافًا متعددة ومتباينة, األمر الذي يؤثر يف طبيعة عملية القراءة 

وهنا تكون قراءته القراءة للبحث. قد يقرأ املرء متهيدًا لبحث يريد أن يكتبه.)أ

انتقائية ألنه يقرأ ما يتعلق مبوضوع حبثه فقط.

القراءة للتلخيص. قد يقرأ املرء نصًا ما من أجل تلخيصه. وهنا تكون القراءة )ب

متأنية ودقيقة وشاملة ألن القارئ يريد أن يكتشف األفكار الرئيسية ويستبعد 

التفاصيل غري املهمة.

ليسمع االخرين مثلما يفعل املذيع يف الراديو القراء لإلعالم. قد يقرأ املرء)ج

والتلفزيون.

١٧٦) ص. ١٩٨٩( رشدي أمحد طعيمة، ١٤
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القراء لالختبار. قد يقرأ املرء استعدادًا الختبار ما, وهنا تكون القراءة دقيقة )د

متأنية. وقد يضطر القارئ إىل القراءة املتكررة من أجل ضمان االستيعاب 

واحلفظ.

ية الوقت. ويف هذه احلالة ال القراءة للمتعة. قد يقرأ املرء من أجل املتعة ومتض)ه

يقرأ قراءة مركزة يف العادة, بل قد يقفز من سطر إىل اخر ومن صفحة إىل 

أخرى.

القراءة للعبادة. قد يقرأ املرء تعبدًا هللا, مثلما حيدث حني يقرأ املرء ما يتيسر )ز

١٥من القران الكرمي.

.أنواع القراءة٤

للقراءة أقسام خمتلفة منها:

الشــكل و طريقــة األداء. القــراءة مــن هــذه الناحيــة نوعــان: أنواعهــا مــن حيــث )أ

القراءة الصامتة أو السرية و القراءة اجلهرية.

معاين التفصيل. فلذا, صارت هـذه القـراءة وسـيلة ألنـواع القـراءة األخـرى مثـل 

راءة السـريعة العاجلـة, و القـراءة املتعـة و غريهـا. و عنـد لقراءة التحليلية, و القـ

١١٣اساليب تدريس اللغة العربية ص.١٥
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سري عملية القراءة الصامتة, ينبغي إجيـاد أحـوال الفصـل املنتظمـة حـيت يـتمكن 

للطالب من الرتكيز يف القراءة.

و تســمى القـــراءة اجلهريـــة أيضـــا "بــالقراءة التكنيكيـــة". و تعطـــي أنشـــطة 

ءة مــع ضــبط الصــوت العــريب إمــا مــن ناحيــة هــذه القــراءة اَألْوَلوِيـَّـَة لقــدرة القــرا

املخـــرج, و كـــذلك أوصـــاف الصـــوت األخـــرى, و الـــنغم املناســـب, و التعبـــري 

الــــذي يصــــور عواطــــف الكاتــــب, و الطالقــــة مــــن غــــري الطأطــــأ و التكــــرار, و 

١٦العناية بعالمات الرتقيم أو عالمات اخلطوطية.

و أما خصائص القراءة اجلهرية فهي:

خــــري الوســــائل إلجــــادة النطــــق و اإللقــــاء, و التعبــــري عــــن القـــراءة اجلهريــــة -١

ـــــاء, أو حمـــــامني, أو مدرســـــني, أو  جـــــودة اإللقـــــاء خاصـــــة إذا كـــــانوا خطب

وعاظا, أو مذيعني.

٢-

16Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:
Misykat, 2005), hal. 129
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خطابة.

تســـــــاعد التالميـــــــذ علـــــــى ادراك مـــــــواطن اجلمـــــــال, و التـــــــذوق الفـــــــين ملـــــــا -٣

١٧قرأون.ي

أنواعها من حيث أغراض القارئ)ب

إن أنواع القراءة من ناحية أغراض القارئ كما يلي:

القراءة السريعة العاجلة, و يقصد منها األهداء بسرعة إىل شئ معني -١

قـــراءة لتكــــوين فكــــرة عاملـــة عــــن موضــــوع متســـع كقــــراءة تقريــــر أو كتــــاب -٢

جديد

اإلملام. و تقضي هذه القراءة -٣

بالرتيث و األناة (املهل), لفهم املسائل إمجـاال و تفصـيال, و عقـد املوازنـة 

احلقائق يف األذهان.

قراة جلمع املعلومات, و فيها يرجع القارئ إىل عدة مصادر جيمع منها ما -٤

إليـــه مـــن معلومـــات خاصـــة, وذلـــك كقـــراءات الـــدارس الـــذي يعـــد حيتـــاج

٩٠(القاهرة: مكتبة غريب), ص. طرق تدريس اللغة العربية, عبد املنعم سيد عبد العال, ١٧
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رسالة أو حبثا, و يتطلب هذا النوع من القراءة مهارة يف التصـفح السـريع, 

وقدرة على التخليص.

قــراءة للمتعــة األدبيــة و الرياضــة العقليــة, وهــي قــراءة خاليــة مــن التعمــق و -٥

التفكري

ي إنتـاج عقلـي للموازنـة بينـه و القراءة النقديـة التحليليـة: كنقـد كتـاب أو أ-٦

بني غريه و هذا النوع من القراءة حيتاج إىل مزيد من التأين و التمحيص

أنواعها من حيث التهيؤ الذهين للقارئ)ج

القــراءة للــدرس: تــرتبط هــذه القــراءة مبطالــب املهنــة و الواجبــات املدنيــة و -١

غري ذلك من ألوان النشاط احليوي

تـــرتبط هـــذه القـــراءة بالرغبـــة يف قضـــاء وقـــت الفـــراغ القـــراءة االســـتماعية:-٢

١٨قضاء سرّا ممتعا.

طرق تعليم القراءة.١

طرق تعليم القراءة منها :

أ)   القراءة املوجهة

٧٥املوجه الفين, ص. عبد العليم ابراهيم, ١٨
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وهي طريقة القراءة لدرسة الناص باستخدام السؤال او اَالعِمَدة او اخلطّة 

تّتم يف الفصل.او غريها. هذه الطريقة تناسب إلستخدام يف املاّدة الىت ال 

ب) مذكر التالميذ

تستخدم الطريقة لرتقية انشطة و شجاعة الطالب لبحث  عن نفسهم 

بطريقة إعطاء السؤال  عن االحوال اليت مل يفهموا الطالب من املاّدة 

املقروءة.

القراءة اجلهرية)ج

وهي الطريقة لتساعد الطالب لتفهيم و تَرِكيز غري مباشرة على ماّدة 

د هذه الطريقة ليست  بفهم الناص ولكن ىف النطق الطيّبة مقروء. تشدي

والصحيحة.

أخزيت الناص)د

تستخدم هذه الطريقة لتدرس الناص اليت متلكها الفرقة. ينقسم الطالب 

مناسبا مجلة فرقة  الناص. متكن هذه  الطريقة لتَورِّط كل الطالب يف التعليم 

ويعلمها لطالب اخر.

تلخيص مجع)و



٣٠

طريقة تعاون الفقرة. تساعد هذه الطريقة  لتقريب بني الزم على هذه ال

ترتيب الناص)ز

تستخدم هذه الطريقة لتعريف مهارة القراءة وفهم الطالب عن الناص.  ال 
١٩

بعض المهارات المطلوبة.٢

يعد بعض الباحثني االستماع نوعا من أنواع القراءة، االول االستماع،

األداء ومن وجهة نظرى االستماع مهارة من املهارات ينبغى أن يأخذ املعلم 

٢٠تالميذه باملران عليها منذ املرحلة االبتدائية.

د السرعة ىف القراءة من أهم املهارات الىت تنبغى أن والثاىن السرعة، تع

تعطية القدرة على خيتصر التلميذ الوقت الالزم للتعليم عن طريق القراءة و 

19 Radliyah Zaenuddin, DKK, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran
Bahasa Arab ( Yogyakarta : Pustaka Rihlah Group, 2005),hal. 73-79.

١٤٤حممد عبد القادر امحد. طرق تعليم اللغة العربية. ص. ٢٠



٣١

السرعة ىف القراءة أمر أساسى، ٢١اتقان هذه املهارة ال يتم إال بالتمرين والتكرار.

السرعة ىف القراءة هلا قيمتها ىف عالنا املعاصر، وينبغى أن تدريس كمهارة 

عمل لكى نكون قراء أكثر سرعة. والقارئ اجليد يدفع منفصلة. ومن املعقول أن ن

القراءة السريعة الىت ال يدرى القارئ وقتها ماذا يقرأ. وحيصل القارئ من القراءة 

٢٢ة.األوىل الدقيقة أفضل النتائج من قراءة هذه املادة بسرعة مرات كثري 

والثالث الفهم، تعد مهارة القراءة من أهم مهارات القراءة، بل ميكن 

القول أن الفهم أساس عمليات القراءة مجيعها، فالتلميذ يسرع ىف القراءة 

وينطلق فيها سواء أكانت القراءة جهرية أم صامته إذا كان يفهم معىن ما يقراء، 

من أهم األهداف الىت نرمى ويتعثر ويتوقف إذا كان جيهل معىن ما يقرأ. ولعل

إليها من تعليم القراءة من تعليم اللغة كلها أن يفهم املتعلم ما يقرأ فيما 

٢٣صحيحا، حىت يستطيع أن يستخدم اللغة أداة لتثقيفه وحتصيل معلوته.

١٤٧حممد عبد القادر امحد. طرق تعليم اللغة العربية. ص. ٢١
١٨٣) ص. ١٩٨١( قاهرة : دار الثقافة، اساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية فتح على يونس ...٢٢
١٥١ص. طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد، ٢٣



٣٢

وهناك بعض العوامل الىت ينبغى توافرها لكى نضمن فهم املادة املقروءة، وأهم 

:هذه العوامل وهي

ة على معرفة الكلمات والرتاكيب املقروءة، وال يكفى ىف ذلك جمرد القدر )أ

التعريف على الصور واألشكال، ولكن ينبغى أن يكون الطفل ملما 

مبعان الكلمات قبل أن تقدم له ىف مادة يقرؤها، ومن هنا كانت أمهية 

احملصول اللغوى السابق للطفل.

كان الطفل عاجزا عن فهم والعامل الثاىن هو الذكاء العام للقاريء، فإذا)ب

الشئ ما حينما يسمعه منطوقا فليس من املتوقع أن يقدر على فهمه 

حني يقرؤه مكتوبا.

وأما العامل الثالث فهو خربة القارىء السابقة، وكلما زادت معرفتنا )ج

٢٤مبوضوع ما يهل علينا أن نقرأ فيه.

المشكالت في قراءة.٣

قد يواجه متعلم العربية بعض املشكالت يف

ما يايل:

احلروف الزائدة)أ

.٣٥-٣٤) ص. ١٩٥٨( قاهرة: مكتبة مصر، تعليم القراءة للمبتدئني، أساليبه وأسسه النفسية والرتبويةحممد حممود رضوان، ٢٤



٣٣

احلروف املقلوبة)ب

األصوات املشكلة)ج

اختالف االجتاه)د

البطء القرائي)ه

القراءة اجلهرية)و

الرتاجع البصري)ز

التثبيت البصري)ح

ضيق املدى البصري)ط

٢٥املفردات)ي

نظم العمريطىفهمالمبحث الثانى: تطبيق .ب

مفهوم نظم.١

من ناحية مصطلح النظم هو يدل على دراسة نظام اجلملة وطرق 

صياغتها وسنستعمل مصطلح (النحو) هنا للداللة على النظم وطرق صياغة 

١٢٥ب تدريس اللغة العربية ص. اسالي٢٥



٣٤

وعندما عبد القاهر النظم للمعاىن هو تصور العالقات ٢٦اجلملة وجتريد قواعدها.

وتصور عالقة النحوية بني األبواب كتصور عالقة اإلسناد بني املسند إليه واملسند 

يقول عبد القاهر :٢٧السببية بني الفعل واملفعول ألجله وهلم جرا. 

وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاىن النحو وعلى الوجوه والفروق الىت )أ

عىن للنظم غري أن توىف معاىن النحو فيما بني الكلم قد بلغت ىف الم)ب

الوضوح والظهور واالنكشاف إىل أقصى غاية وإىل أن تكون الزيادة عليه  

كالتكلف ملا الحيتاج إليه فإن النفس تنازع إىل تتبع كل ضرب من الشبهه ...اخل 

تعليقات.٢

وية ىف نفس املتكلم ال بناء أن النظم كما فهمه عبد القاهر هو نظم املعاىن النح)أ

أن (الكلمات ىف صورة مجلة وميكن فهم ذلك عبارتني مها رأية ىف االقتباس األول

أنه ال معىن للنظم غري (وىف االقتباس الثاىن)مدار أمر النظم على معاىن النحو

٢٨). أن توىف معاىن النحو فيما بني الكلم

٢٦٨ص: ١٩٩٦جامعة االسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ، -الدكتور حلمي خليل ، لدراسة اللغة ، كلية االدب٢٦

١٨٦دكتور متام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، دار الثقافة ص : ٢٧

١٨٧دار الثقافة ص : دكتور متام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ٢٨



٣٥

إشارة ذكية إىل ما شر حناه أشار عبد القاهر إىل مامساه (الفروق) وهي )ب

من أمر القيم اخلالفية أو املقابالت بني املعىن واملعىن أو بني املبىن واملبىن.

ىف قوله موقع بعضها من بعض, إشارة إىل ما اشهر ىف عرف النحاة باسم )ج

(الرتبة).

إشارة إىل ما سنشرحه من أمر التضام وهو ىف قوله واستعمال بعضها مع بعض,)د

الكلمتني لألخرى واستدعاؤها إياها وسنعده من القرائن اللفظية تطلب إحدى

.فيما سيأتى إن شاء اهللا

أهمية نظم. .٣

ووصفه هو ما يقوم به علم الرتكيب 

أو النظم، أي أن هذا العلم هو العلم الذي يبحث يف نظم الرتاكيب وما يرتبط 

٢٩من خواص. 

وقد شغل علماء اللغة قدميا وحديثا مبحاولة الكشف عن هذه النظم 

وجتريدها يف صورة قواعد وأصول اختلفت وتعددت باختالف اللغات، بل قد 

ختتلف باختالف النظريات اليت يطبقها عامل اللغة على اللغة موضوع دراسته، 

قواعد اللة وهنا ينبغي أن نشري إىل شيئ هام وهو أن كثريا من الناس يظنون ان

٢٦٨ص: ١٩٩٦جامعة االسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ، -الدكتور حلمي خليل ، لدراسة اللغة ، كلية االدب٢٩
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وقواعدها شيئ اخر . إن القواعد هي تصور عامل اللغة عما جيري داخل اللغة 

وهو عمل علمي جتريدي، ويرتتب على ذلك أن مثل هذا التصور ال يكون 

ة وإمنا من املمكن أن تتعدد بالضرورة هو التصور الوحيد ملا جيري داخل اللغ

التصورات يف شكل مناذج متعددة لتحليل اللغة الواحدة طبقا للنظريات أو 

املبادئ الىت يطبقها عامل اللغة. 

أساسيات نظم.٤

)أ

واب املفردة كالفاعلية جمموعة من املعاىن النحوية اخلاصة أو معاىن األب)ب

واملفعولية واإلضافة اخل.

جمموعة من العالقات الىت تربط بني املعاىن اخلاصة حىت تكون صاحلة عند )ج

تركيبها لبيان املراد منها.

وذلك كعالقة اإلسناد والتخصيص وحتتها فروع والنسبة وحتتها فروع 

ئن معنوية على معاىن والتبعية وحتتها فروع أيضا وهذه العالقات ىف احلقيقة قرا

٣٠.األبواب اخلاصة كالفاعلية والفعولية

١٧٨دكتور متام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، دار الثقافة ص : ٣٠
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ما يقدمه علما الصوتيات والصرف . لعلم النحو من قرائن صوتية أو -١

صرفية كاحلركات واحلروف ومباىن التقسيم ومباىن لتصريف وما اصطلحنا 

من قبل على تسميته مباىن القرائن اللفظية .

أحد أفراد كل عنصر مما سبق وبني بقية القيم اخلالفية أو املقابالت بني -٢

أفراده.

نظم العمريطى.٥

كتاب نظم العمريطي هو نفس منت كتاب األجرومية. وهذا كتاب 

النحو تغري إىل نظم أو شعر زمؤلفته شيخ شرف الدين حيى العمريطي. عند 

التالميذ, وهذا الكتاب يكون أحد علم األلة املستمر األحسن بعد مرحلة  

ية حمفوظا ومفهوما. أما أهداف نظم العمريطي هو تسهيل كتاب األجروم

للطالب ألنه شكل الشعر أو االية حىت حيفظون بسهولة.

فهممفهوم تطبيق .٦

تطبيق : معىن التطبيق عند احملدثني هو السعي إىل استعمالة الشحص أو )أ

٣١األشخاص الذين يرغب يف استعمالتهم.

٤٦١- ٤٦٠). ص, ١٩٩٦, (بريوت: دار املشرق,املنجد يف اللغة و األعالملويس مالوف, ٣١
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معجميففهممعىنو . ٣٢علم, عرفهوفهممعىن:فهم)ب

،َفِهمٌ وهو،فاهمفهوفـَْهًما،يَفَهمفِهمَ :عريبمعجم-اجلامعاملعاين

حنوأوالكالمَ أواألمرَ فِهم.َمْفهومواملفعول،ِفهامٌ : واجلمعوَفِهيم

أَْدرََكهُ : الدَّْرسَ َفِهمَ .استوعبه،تصّورهأحسن،علمه،أدركه: ذلك

٣٣.َعَرَفهُ ،َعِلَمهُ ،

الدراسة السابقة.ج

أما الدراسة مفتاح اهلدى يف املوضوع " تطبيق حفظ نظم العمريطي يف تعليم .١

القواعد النحوية على الطالب املستوى الثالث معهد صراط الفقهاء السلفي 

سفنجانج غندنج لغي ماالنج " هي:

أ) إفتتاح الدرس, ويتم بالسالم "السالم عليكم". وقراءة الفاحتة مث وقراءة 

األنظمة املتعلقة باملادة اليت تبحث جهرا يف الليل. وأمر األستاذ الطالب واحدا 

فواحدا لقراءة األنظمة املتعلقة باملادة اليت تبحث باحلفظ.

32 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), hal.١٠٧٥
33http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=عريب&word=فهم
Diakses tgl. 28-08-2014
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أن يقدم إليه لتصحيح ب)شرح الدرس, ويتم بقراءة نظم معا, مث واحدا فواحدا 

حفظه عن نظم. مث األستاذ يشرح األنظمة مادم ساعة متاما بكيفية كتابة النظم 

عن املادة أوال يف السبورة أوال. وبعد ذلك ترجم األستاذ نظم بللغة اجلاوى 

(فاغون). مث يشرح األستاذ النظم إىل اللغة اإلندونيسية كامال و مع اعطاء 

ة. األمثلة املتعلقة باملاد

ج)طريقة حفظ األنظمة, ويتم أن حفظ النظم يقوم مبرتني مها داخل القسم 

وخارجه, وداخل القسم يقومه األستاذ نفسه بأمر الطالب واحدا فواحدا إليداع 

حفظ النظم باملادة اليت تبحث يف عملية التعليم. وأما حفظ النظم خارج الفصل 

األستاذ الذي يسمع حفظهم أشهر مرة بكيفية ايداع حفظهم إىل ٦يقوم بكل 

حىت ينتهي حفظهم. 

أما الدراسة إما نريىن يف املوضوع "استخدام طريقة حفظ نظم العمريطي لرتقية .٢

معهد هداية املبتدئني فيالع ويتان دماك للعام الدرسي: مهارة القراءة يف

"  هي:٢٠١٣\٢٠١٢

مستقل و معهد هداية املبتدئني بطريقةأ) تطبيق حفظ نظم العمريطي يف

مستمر, وكل لقاء اجتمع فيه األستاذ والتالميذ اال وفيه حفظ النظم. 

ب) مهارة القراءة يف معهد هداية املبتدئني تعتمد مبستوى الفهم. 



٤٠

ج) استخدام طريقة حفظ النظم العمريطي كأساس العلم النحو الصرف يف قراءة 

الكتب على وجه جيد وصحيح. 


