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الباب الثاين
النظرايت
أ .مفهوم تعليم اللغة العربية
 .۱تعليم اللغة العربية
تعلم اللغة ىي احدى من األغراض اليت لوحظت العديد من الباحثُت دلعرفة اكتساب اللغة
األجنبية ،ومن اغراض ىذا ادلثال ىو األخطاء يف متعلم اللغة ،ومن خالل األخطاء ادلوجودة
حيث ان ينظر اىل عملية اكتساب اللغة الشخص الذي بدوره هنج زلدد للتعلم أو التعليم ديكن
تطبيقها ،وفعالية التعليم يف فصل حيتاج ادلدرس ادلنظم التعليم منظما كما يرشد مدرس الطالب
لتطوير ادلنهج والتعليم فعالية.

1

من مراحل يف إجراءات التعليم ىي حيطة أىداف التعليم ،وأىداف التعليم ىو أىم يف معرفتو
سواء يف حطة التعليم أو حطة التقوًن ،أما أىداف يف حطة التعليم ىي ارشدة ادلدرس الختيار
مواد التعليم ومرتب ادلوضوع التعليم ومنقسم الوقت ادلناسب واختيار وسائل التعليم
واستخدامها 2.وديكن اإلستنباط من الوصف السابق أن تعليم اللغة العربية ىي العملية
1

E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 22.
Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2002),
hlm. 502.
2

22

التحضَتية وإلقاء العلوم من قِبل معلم اللغة العربية للتالميذ وذلك هبدف كي يفهم الطالب
يتقنوا اللغة العربية ويقدروا على تطويرىا.

3

 .۲أهداف تعليم اللغة العربية
الًتبية والتعليم عملية واعية األغراض .فادلراد أن برانمج التعليم ىو برانمج مرتبط ويؤدى
ألجل احلصول إىل األغراض ادلعينة 4.كانت وظيفة أغراض التعليم ىي لتزكيز عملية التعليم يف
ادلادة اخلاصة اليت يدرسها الطالب يف وقت معُت 5.فنتيجة تعلم الطالب متعلق ابألغراض
التعليمية ادلخططة وادلرجوة قبلو 6.وأىدف من تعليم اللغة العربية حيدد هنج وطريقة وتقنية تعليم
اللغة ،وبعبارة أخرى ،هنج وطريقة وتقنية ذلا عالقة وثيقة على اإلطالق مع اذلدف من تعليم اللغة
العربية.
ويعُت ادلدرس ىذه
إن ادلدرس يقوم بتعليم اللغة العربية ىدفا إىل نيل األغراض ادلقررة .ن
األغراض التعليمية بكل دقة حىت ربصل تلك األغراض حصوال اتما جيدا .وتوجيو تعليم اللغة
العربية إىل نيل الغرض بعيد ادلدى (الغرض العام) والغرض قريب ادلدى (الغرض اخلاص) .وكان
الغرض قريب ادلدى (الغرض اخلاص) أتويال من الغرض العام ،وذلك ألن نيل الغرض العام
3

Ahmad Muhtadi Anshar, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, (Yogyakarta: Teras,
2002), hlm. 5
4
Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar-Mengajar, ( Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 42.
5
Addison Wesley Longman, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen, Terj.
Agung Prihantoro, ( Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 24.
6
Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, ( Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 23
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سيكون صعبا من غَت أتويلو أتويال عمليا وخاصا .وكانت األغراض العامة لتعليم اللغة العربية
ىي:
أ) قدرة التالميذ على فهم القرآن واحلديث كمصدري األحكام والتعاليم اإلسالمية
ب) قدرهتم على الفهم وادلعرفة عن الكتب والثقافة اإلسالمية ادلكتوبة ابللغة العربية
ج) قدرهتم على الكالم والكتابة ابللغة العربية
د) سبكينهم من استعمال اللغة العربية كأداة متكاملة (مساعدة) للقيام دبهنية أخرى.

7

أما الغرض اخلاص من تعليم اللغة العربية فهو الغرض الذي يرمي إليو كل درس من الدروس
ادلتنوعة 8.إن تعيُت أغراض التعليم مهم جدا كي يظهر ما ال بد أن يفعلو ادلدرس والطالب يف
عملية التعليم .فإذا ال تظهر األغراض فتصَت عملية التعليم فاشلة ألن ادلدرس والطالب ال
يعلمون ما البد أن يفعلوا فيها .واألغراض من التعليم ىي الشيء الذي سوف يتحقق عن طريق
عملية التعلم.

7

Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 0992), hlm. 089-090
8
Ahmad Muhtadi Anshor, Media dan Urgensinya bagi Pengajaran Bahasa Arab, dalam Ta’allum Jurnal
Pendidikan Islam, 2003, hlm. 028
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فأغراض تعليم اللغة العربية عند أمحد طعيمة كما نقلتو حسن اخلاسبة فهي:
أ) أن ديارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت ديارسها الناطقون هبذه اللغة أو بصورة تقرب من
ذلك.
ب) أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما دييزىا من اللغات أصوات ،ومفردات،
وتراكيب ،ومفاىيم.
ج) أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يعلم خبصائص اإلنسان العريب والبيئة اليت يعيش
فيها اجملتمع الذي يعمل معو.

٩

أما أغراض تعليم اللغة العربية عند فتحي علي يونس كما يلي:
أ) تشًتك اللغة العربية مع ادلراد األخرى يف تنمية الطالب .فكراي ومهاراي ووجدانيا ،مع إكسابو
القيم واالذباىات السليمة.
ب) اكساب الطالب ادلهارات اللغوية يف االستماع والقراءة والكتابة والتعبَت.
ج) اكساب الطالب القدرة على التفاعل واإلقبال على النشاط اللغوي الذي يعرب من حاجاتو
واىتماماتو ،ومشاكل رلتمعو.
 9حسن الخاتمة حلٌمة السعدٌة " ،تصمٌم المنهج لتعلٌم اللغة العربٌة فً مؤسسة تربٌة القرآن" ،فً التدرٌس :دورٌات تدرٌس اللغةالعربٌة،
المجلد األول ( ،تولونج أجونج :كلٌة التربٌة قسم تدرٌس اللغة العربٌة ،)2۲12،ص 18 - 17
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د) اكساب الطالب القدرة اللغوية ،وسبكينو من السيطرة عليها واستخدامها يف اجملاالت احليوية-
أداة اتصال -بينو وبُت رلتمعو.
ه) تزود اللغة العربية الطالب ابدلادة اللغوية وادلفاىيم الفكرية حبيث يتمكن هبا من فهم واستيعاب
ما يدرس يف ادلواد األخرى .وما يطالع من ألوان الثقافات.
و) يوجو تعليم اللغة العربية الطالب من اختيار الكلية ادلناسبة اليت ربقق ذلم ميوذلم وتنميتها.

10

 .۳األسس يف تعليم اللغة العربية
وادلعلوم أن الغرض من تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا على الوجو العام ىو قدرة التالميذ
على استعمال تلك اللغة استعماال إجيابيا وسلبيا .ولذلك ،وجب االىتمام أبسس تعليم اللغة
العربية .وكانت األسس ادلهمة يف تعليم اللغة ىي:
أ) اإلبتداء من الكالم قبل الكتابة
جيب على كل ادلدرس أن يعلنم التالميذ االستماع والكالم أول مرة قبل أن يعلم القراءة
والكتابة .وىذا األساس يبٍت على مدخل اللغة السمعي .وليس ذلك دبعٌت أن التعليم مقتصر
على استيعاب اللغة الشفهية فقط ،وذلك ألن الفهم عن مادة الكتابة ال يكون اتما وكفيئا
من دون ادلهارة الشفهية.
 1۲دمحم فتمى على ٌونس واصحابه ،تعلٌم اللغة العربٌة( ،قاهرة :مكتبة النحفة المصٌرة ،)1995 ،ص 71 -7۲
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ب) أساس اجلمل البسيطة
وىذا األساس ديكن للمدرس أدائو بعطاء التالميذ اجلمل البسيطة للكالم أو احملادثة
ليحفظوا عليها .وىذا مهم جدا لكون التالميذ يشعرون بصعوبة يف تذكَت أمناط اجلمل من
لغة أجنبية ويكون تذكَت أمناط اجلمل من لغة أمهاهتم أسهل من ذلك.
ج) أساس األمثلة من اجلمل كعادة لغوية
على ادلدرس اإلجادة يف تعليم األمثلة من اجلمل حىت يعتاد التالميذ يف استعماذلا عن
طريق التدريبات على األمثلة من اجلمل ،والتعرف أو ادلعرفة عن معاين الكلمات والقواعد.
والقدرة على الكالم عن اللغة ليس دبعٌت مث القدرة على استعمال اللغة .فلذا ،ال بد للتالميذ
أن يتعلموا كيفية استخدام تلك اللغة .وىنا تظهر أمهية التدريب على األمثلة من اجلمل.
د) العناية أبساس العبارات وال األلفاظ
البد للمدرس تعليم العبارات أو اجلمل وال تلفيظ الكلمات ادلقطوعات .وينبغي لو
وضع العالقة بُت ادلفردات وسياقها ،ليعرف التالميذ ويعتادوا يف استعمال الكلمات دبعناىا
ادلناسب وموضعها الصحيح.

28

ه) أساس نظام الصوت للتطبيق
البد للمدرس تعليم نظام األصوات عن طريق منتظم حىت يستطيع التالميذ استعمالو
سواء عن طريق استعراضو واحملاكاة وادلقارنة والتدريبات.

11

ب) طرق ومشكالت تعليم اللغة العربية
 .۱انواع الطريقة يف تعليم اللغة العربية
إن طريقة أمر مهم يف عملية التعليم .بل ال تقتصر أمهيتها يف التعليم فقط ،وإمنا يف
أنشطة كثَتة .وصلاح سَت العملية يف تلك الالنشطة يتعلق كثَتا ابلطريقة ادلختارة ،ويقول
زلمود يونوس كما نقلو أزىار أرشاد إن الطريقة أىم من ادلادة .كانت الطريقة يف التعليم ىي
النظام الذي يسَت عليو ادلدرس يف إلقاء درسو ليوصل ادلعلومات إىل أذىان الطالب يشكل
يتحسن أغراض الًتبية.

12

وإن غرض تعليم اللغة العربية يف عامة كي يكون للطالب استيعاب ألربع مهارات اللغة .
ونيل تلك ادلهارات ادلذكورة ينبغي أن يهتم ادلدرس بطرق التعليم ألن اختيار الطريقة ادلناسبة
يؤدي إىل صلاح التعليم .بعد الفراغ من البحث يف األمور اليت البد من تفكَتاى دقيقا يف أمر

11

Fuad Effendy dan Fachrudin Djalal, Pendekaan Metode dan Teknik Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:
IKIP Malang, 0980), hlm. 25-28
12
محمود ٌونس ،التربٌة والتعلٌم الجزء األول( ،فونوروكو :مطبع دار السالم ،)1991 ،ص12 .
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اختيار الطريقة و فيأيت البحث التايل حول الطرق النامية يف تعليم اللغة العربية ,وىذه بعض
الطرق ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية:
 .۱طريقة القواعد والًتمجة
تعترب طريقة القواعد والًتمجة أقدم طرق تعليم اللغات الثانية وتعود إىل عصر النهضة
يف البالد األوربية حيث نقلت اللغتان اليواننية والالتينية للًتاث اإلنساين إىل العامل الغريب
فضال عن تزائد العالقات بُت سلتلفة البالد األوربية شلا أشعر أىلها ابحلاجة إىل تعلم ىاتُت
اللغتُت فاشتد اإلقبال على تعلمها وتعليمها .إن طريقة القواعد و الًتمجة ىي طريقة تعليم
اللغة العربية اليت هتتم بتعليم قواعد اللغة العربية ألجل احلصول على مهارة القراءة ،و
الكتابة و الًتمجة.

13

ولقد كان ادلدخل يف تدريسها ىو شرح قواعدىا واالنطالق من ىذه القواعد إىل
تعليم مهارات اللغة األخرى اخلاصة ابلقراءة والًتمجة مث صار تعليم النحو غاية يف ذاتو،
حيث نظر إليو على أنو وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكَت.

14

ولعل شيوع ىذه الطريقة يف بلدان جنوب شرق آسيا ويف جنوب أفريقيا أيضا شاىد
على قدم ىذه الطريقة .فمحور االىتمام يف تعليم العربية يف ىذه البالد ىو ربفيظ
الطالب بعض سور القرآن الكرًن وشرح معاين ادلفردات فيو مث شرح القواعد النحوية اليت
02

Zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Pustaka Rihlah
Grup, 2۲۲5), hlm.37.
14
رشدي أحمد طعٌمة ،المرجع فً تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرى( ،مكة :جامعة أم القرى) ،ص.238 .
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15

تسهم يف فهم تراكيب.

ذلذه الطريقة أمساء كثَتة .يذكرىا بعض العلماء بطريقة

الكالسيكية وبعضهم بطريقة التقليدية ،فهذه الطريقة هتتم كثَتا دبهارة القراءة والكتابة
والًتمجة ،أما مهارة الكالم فقليل اىتمامها.
 .۲طريقة ادلباشرة
ادلراد ابلطريقة ادلباشرة ىي الطريقة اليت تستعمل لتقدًن ادلواد لدرس اللغة األجنبية
وخاصة اللغة العربية حيث يستعمل ادلدرس مباشرا اللغة األجنبية ادلدروسة كلغة التعليم
من غَت استعمال لغة التالميذ شيئا أثناء التعليم .ويرى التعليم ابستعمال ىذه الطريقة أن
استعمال اللغة شيئا أساسيا ،وذلك ألن هبذه الطريقة يقدر التالميذ على تدريب مهاراهتم
الشفهية مباشرا من غَت استخدام لغة األم.

16

سبب ظهور ىذه الطريقة كرد فعلي لطريقة النحو و الًتمجة اليت كانت تعامل
اللغات كما لو كانت كائنات ميتة ,زبلو سباما من احلياة .ولقد ظهرت دعوات كثَتة
منذ سنة  185۲تنادي جبعل تعليم اللغات األجنبية حية مشوقة فعالة .و تطلبت ىذه
الدعوات إىل تغيَتات اساسية يف طرق تعليم اللغات األجنبية .فظهرت بصورة أسرع
17

طريقة جديدة ,فقد كان امسها الطريقة ادلباشرة.

15

السابق نفسه ،ص.238-239 .
16
دمحم على الخولً ،أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة( ،رٌاض :المملكة العربٌة ،)1982 ،ص2۲ .
17
Abdul Hamid, Pengembangan Silabus Dan Rencana Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis KBK,(malang :
UIN, 2۲۲4), hlm.23
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.۳طريقة السمعية والشفوية
ىذه الطريقة ردا فعليا على األمرين ادلهمُت ىف سنة مخسُت أو أكثر وستُت أو أكثر ,
و مها (۱) :دراسة اللغة اليت يقوم هبا اخلرباء يف علم النفس ويف اللغة ضلو اللغات الفشوية
اذلندية يف والية أمريك ادلتحدة ( )۲تطور االتصال بُت الشعوب اليت تقرهبم كوجود
احلاجة إىل تعلم اللغة األجنبية الذي يفيد للقراءة و االتصال ادلباشر بينهم .ىذان أمران أن
يدافعان إىل تعلم اللغة غَت مقتصر على القراءة فقط و لكن لالتصال بينهم .و على سبيل
التسلسل يتعلم الفرد اللغة األجنبية من االستماع مث الكالم مث االتصال الكتايب .وىذه
الفكرة اليت تورث الطريقة اجلديدة ادلعروفة ابلطريقة السمعية الشفوية.

1٨

.٤طريقة القراءة
ظهرت طريقة القراءة من فكر اخلبَت يف تعليم اللغة األجنبية يف أول القرن العشرين .و
أطلع ىذه الطريقة كثَت من ادلربُت يف انغلًتا و األمركية .و يرى ويس

()West

معلم اللغة

االصلليزية يف اذلند أن تعلم القرءة عن طالقة أىم بكثَت لسكان اذلند الذين يتعلمون
االصلليزية ابلنسبة إىل الكالم.

1٩

Ibid, hlm.27
Ibid, hlm.3۲-31.

18
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 .٥الطريقة االنتقائية
الطريقة االنتقائية ىي رلموعة من الطرق حيث تستعمل يف تقدًن مادة اللغة األجنبية
أمام الفصل بعدة الطرق مع اختيار وجوه احملاسن من تلك الطرق و ازباذىا للتعليم .فلذا ,
كانت عملية التعليم تعطي األولوية دلهارة الكالم  ،و الكتابة ,و القراءة ,و فهم ادلفاىيم
2۲

ادلعينة.

بعض األساس ادلستخدمة لظهور الطريقة اإلنتقائية ىي )۱ :إن لكل طريقة تعليم
اللغة األجنبية مزااي .فتحتار تلك ادلزااي ألداء تعليم اللغة األجنبية )۲ ،ال توجد الطريقة
الكاملة وال توجد الطريقة القبيحة ولكن لكل طريقة مزااي ونقصاان .فمزااي إحدى الطرق
تغلب على نقصان الطرق األخرى.
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 .۲مشكالت يف تعليم اللغة العربية
إن التعليم اللغة العربية للطالب غَت العرب يواجو عديدة من ادلشكالت .وادلشكالت يف
تعليم اللغة العربية ىي طلعت من نواحي ادلشكالت اليت تنشأ حُت عملية التعلم يف العلوم
الذي يتعلق مع اللغة العربية سواء أكان من ادلعلم أو ادلتعلم أو مستوي يف تعليم اللغة العربية،
ادلشكالت اليت تواجهها كمشكالت اليت تواجو يف تعلم اللغات اخرى ،وقد تشتمل
ادلشكالت تعلم اللغة العربية على أمرين :األمر األول ىو ادلشكالت اللغوية وىي ادلشكالت
2۲

Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran..., hlm. 184
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2003),
hlm. 095
21

22

ادلتصلة ابللغوية ،واألمر الثاين ادلشكالت غَت اللغوية وىي ادلشكالت اليت تتعلق ابالجتماعي
والنفسي وادلنهجي.

22

فادلشكالت اللغوية وىي ادلشكلة يف األصوات ،والقواعد ،وادلفردات ،والكتابة .أما
ادلشكالت غَت اللغوية ىي مسألة ال تتعلق مباشرة مع مسألة اللغة الذي يدرس الطالب
ولكن مع ادلشاركة تؤثر يف مستوى النجاح والفشل يف تعلم اللغة .وتتكون ادلشكالت غَت
اللغوية يف تعلم اللغة العربية يف ىذه البحث تشتمل على النواحي ىي النفسية ،والطالب،
وادلعلمُت ،والطريقة ،والوقت ،وعوامل اجتماعية وثقافية  ،وعوامل كتابية  ،وعوامل بيئية
اجتماعية.

23

ج) طريقة القراءة
 .۱مفهوم طريقة القراءة
أن لفظ "طريقة القراءة" تتكون من كلمتُت ومها :طريقة وقراءة .وادلراد ابلطريقة ىي
الكيفية اليت استعملها ادلدرس يف إيصال ادلعلومات إىل التالميذ رجاء منها أن ذبرى عملية
التعليم جراي حسنا 24.أما القراءة ىي مهارة يف فهم ادلعاين ادلضمونة يف الرموز الصوتية ادلكتوبة
ادلنتظمة حسب النظام ادلقرر .وكانت احلواس (النظري ابلعُت) ذلا دور عظيم مهم يف عملية
22

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,
2003), hlm. 000
23
Ibid, hlm.99-11۲
24
Abdullah Syukri Zarkasyi, Pembaharuan Pendidikan Pesantren, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), hlm.054
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القراءة ،ولكن أن أنشطة القراءة ال ربتصر على عملية عمل العُت وأداة النطق فقط ،بل أهنا
تشمل أنشطة عقلية ربتوي على التصميم التفكَتي والتحليل وعقد ادلقياس وحل ادلشكالت
وما اشبو ذلك

25

وطريقة القراءة ىي الطريقة ادلستعملة يف أيصال ادلواد الدراسية عن طريق قراءهتا جهرية
كانت أم صامتة .ويرجي من ىذه الطريقة أن يقدر التالميذ على تلفيظ الكلمات واجلمل
العربية مع فصاحة وطالقة وصحة .أى ليست القراءة حرية دون نظام ،ولكنها االىتمام
بعالمات الًتقيم بًتخيمها وترقيقها .وذلك ألن اخلطأ يف نطق عالمات الًتقيم تسبب إىل سوء
ادلعاىن ادلقصودة 26.طريقة القراءة ىي طريق الذي اعطى ادلادة لقرأ قبل الدروس ،يعٌت معلم
يقرأ ادلوضوع من قرأة مث استمراره الطالب .ولكن احياان ،اختار ادلعلم مباشرا اىل الطالب لقرأ
الدروس اوال و االخر يهتمو ما قرأ مث كرر الطالب االخر.
وتستعمل ىذه الطريقة للمدارس الذي يوجو تعليمها إىل التدريب على مهارة القراءة
ابللغة األجنبية .ومادة الدرس تنقسم إىل قطعات قصَتة ،وكل قطعة منها تسبقها ادلفردات
حيث تدرس معانيها حسب سياق اجلملة أو الًتمجة أو الصور وبعد استيعاب التالميذ تلك

Anin Nurhayati, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2005), hlm.42
Tayar Yusuf dan Saifu Anwar, Metodologi Pengajaran …, hlm. 094-095
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24

ادلفردات فتدرس القراءة ادلزيدة على صورة القصة القصَتة لكى يكون استيعاهبم عن ادلفردات
جيدا موثوفا.

27

والطريقة القراءة يف ىذا الواقع مفيد كثَت يف س ند مطالب الناس يف الزمن ادلعاصر حيث
يواجهون كل يوم االف من قراءات سلتلفة .وهبذه الطريقة انفتحت أبواب االتصال والتعامل
أجال إىل نيل العلوم وادلعارف .وإذا مل يكن للفرد مهارة القراءة السريعة سوف يفوتو سَت ىذا
الزمن العصرى .والقراءة من احلوائج ادلألوفة االستعمال حيث حيتاج إليها الناس يف س ند مطالب
الزمن.

28

طريقة القراءة الذي يعرض ادلوضوع يف أولوية أول طريقة لقراءة ،وقراءة ادلعلم ادلوضوعات
القراءة األوىل ،تليها الطالب .لكن يف بعض األحيان ادلعلم ديكن أن نشَت مباشرة إىل الطالب
أول قراءة موضوع معُت ،وابلطبع الطالب آخرون تنتبو وربذو حذوىا.

29

وديكن أن يتم ىذا

الطريقة قراءة تقنية من قبل ادلعلم قراءة مباشرة يف ادلوضوع وقيل الطالب أن تويل اىتماما أو
االستماع إىل قراءات من أستاذه جيدا ،بعد ادلعلم تعيُت أحد الطالب للقراءة ابلتناوب .بعد
زايرهتا لكل طالب بدوره أن يقراء ،ادلعلم يكرر ذلك مرة أخرى مرة واحدة مع القراءات تتبعها
مجيع الطالب ،ىو أساسا على مستوى الدرجة األوىل ،مث ادلعلم الكلمات ادلسجلة إشعال
27

Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha Nasional, 0992), hlm. 002
Ibid., hlm. 30
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Tayar Yusuf dan Saifu Anwar, Metodologi Pengajaran …, hlm. 052
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25

الطالب غَت معروفة أو جديدة على اجمللس أن يالحظ يف كتب االرقام القياسية إلثراء
ادلفردات وأن الحقة الستكمال ادلوضوعات اليت مت تعيينها أو ربديدىا.

3۲

من الواضح أن طريقة القراءة ابإلضافة إىل التأكيد على قدرة القراءة الصامتة للفهم ،اعترب
أيضا ادلهم النطق الصحيح ،حىت تقرأ بصوت اجلهرية ىو نشاط مدروس للغاية .وينظر إىل
ىذه القدرة دلساعدة الطالب يف الكشف الشفوي .يف حُت أن إتقان القواعد النحوية ىو
القدرة ادلطورة يف وقت الحق  ،بل ىو أيضا القواعد اليت حيتاجها القارئ يف القراءة .وكذلك
شلارسة تطبيق القواعد يف اجلملة ،حيصل على جزء صغَت .ىذا ىو السبب الغرض الرئيسي من
ىذه الطريقة ىو غرس القدرة على قراءة النصوص األجنبية بسهولة دون احلاجة إىل الًتمجة
الشفوية أو الكتابة إىل اللغة  ،ولكن مباشرة استيعاب احملتوى ادلتضمن يف نص لغة أجنبية.
حبيث ديكن القول أبن الطريقة األساسية للقراءة ىي إتقان اللغات األجنبية من إتقان
عنصر أصغر لغة  ،أي ادلفردات  ،يسبقو دبمارسة النطق الصحيح والتفاىم .سيحكم إتقان
أصغر عنصر يف اللغة إتقان اللغة ككل .يف حُت أن نطق الكلمات ونطق اجلمل جيد وحقيقي
ىو أن رأس ادلال األساسي للقراءة جيد.

31

Ibid…, hlm. 052
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran …, hlm. 193-194
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 .۲خصائص طريقة القراءة
كان ىذه الطريقة ترتكز يف أمر مهارات القراءة فيكون خصائص ىذه الطريقة ال زبتلف
عن تعليم القراءة يف لغة األم ،ىناك خصائص كثَتة لطريقة القراءة وىي ما يلي:
تعرف معاىن ادلفردات مث حبث
أ) ترتكز أنشطة التعليم يف مضمون القراءة ويسبقو النشاط يف ن
التالميذ عن مضموهنا مجاعة دبساعدة ادلدرس.
ب) إن القواعد اللغوية ال تبحث فيها حبث طويل ولكن خيتار ما يناسب بوظيفة معانيها فقط.
ج) وتستمر أنشطة التعليم إبعطاء الواجبات الىت جييبها التالميذ لتقوية فهمهم عن مقاصد
القراءة.

32

وأما خصائص طريقة القراءة عند أنُت نورحيايت فهى:
أ) هتدف ىذه الطريقة إىل نيل مهارة القراءة ،أي قدرة التالميذ على فهم النصوص العلمية
ألجل استيفاء دراستهم.
ب) وموادىا الدراسية على صورة القراءة مع عطاء دفًت ادلفردات واألسئلة ادلتعلقة دبحتوايت
القراءة.
32

Rodliyah Zainudin dkk., Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:
Pustaka Rihlah Group, 2004), hlm. 30
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ج) ويرتكز نشاط التعليم يف فهم زلتوايت القراءة.
د) تفضيل قراءة صامتو على قراءة جهرية.
ه) بيان القواعد على قدر حاجة أي ال جيوز أن يقضي مدة طويلة.

33

وبينُت عبد احلميد وغَته أن ىناك خصائص مهمة يف استخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة
العربية وىي كما يلي:
أ) تبدأ ىذه الطريقة أحياان ابلتدريبات مدة قصَتة إىل التالميذ عن مهارة الكالم مث االستماع
إىل اجلمل البسيطة وتلفيظ الكلمات واجلمل حىت يتمكن للتالميذ من وضع اجلملة.
انطالقا من ىنا ،أن شكال رتبو التالميذ عن نظام نطق اللغة سيعطي األساس يف تنمية
مهارهتم اإلتصالية.
ب) بعد فراغ التالميذ من التدريب على تلفيظ بعض اجلمل مث يقرؤون ما يف النص .ووظيفة
ادلدرس ىي تنمية بعض مهارات القراءة الصماتة يف نفس التالميذ.
ج) مث يقرأ التالميذ النص ابلقراءة اجلهرية ،وأيتى النشاط يف تقدًن األسئلة حول النص ادلقروء
لتأكيد فهمهم.

3٤

Anin Nurhayati, Metodologi Pengajaran …, hlm. 09-20
Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab…, hlm. 20-22
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د) تنقسم القراءة من حيث األداء قسمُت ،وىي القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية.
 )۱القراءة الصامتة
القراءة الصامتة يسمى ايضا بقراءة يف القلب ىي قراءة تتم أبنظر فقط ،دون
صوت أو مهس أو ربريك الشفاه ،بل حىت دون اىتزاز احلبال الصوتية يف حنجرة
القارئ .وىذا يعٌت ان الكلمات الكتوبة تتحول اىل معان يف ذىن القارئ دون ان سبر
ابدلرحلة الصوتية .والغاية الرئيسية من القراءة الصامتة ىي االستعاب ،الذي ىو اذلدف
من معظم القراءة اليت يقوم هبا الناس .ذلك أبن قليال من الناس فقط ىم الذين
حيتاجون اىل القراءة اجلهرية كما ىي احلال مع ادلذيعُت وادلقرئُت الذي البد ان يقوموا
ابلقراءة جهرا.

3٥

وعند تطبيق القراءة الصامتة يف غرفة الصف ،البد من مراعاة مايلي:
 )۱منع الطالب من اذلمس أثناء القراءة
 )۲منع الطالب من ربريك الشفاه أثناء القراءة
 )۳تعديد وقت مناسب يعينو ادلعلم سلفا لكل واجب قرأ

35

دمحم على الخولً ،أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة( ،رٌاض :المملكة العربٌة ،)1982 ،ص115 .

30

 )٤إتباع القراءة الصامتة أبسئلة لقياس استيعاب الطالب
 )٥تعويد الطالب على سرعة القراءة عن طريقة إحساس الطالب بضغط الوقت.

3٦

 )۲القراءة اجلهرية
ىي قراءة تشتمل على ما تتطلبو القراءة الصامتة ،من تعرف بصرى للرموز الكتابية،
وإدراك عقلى دلدلوالهتا ومعانيها ،وتزيد عليها التعبَت الشفوي عن ىذه ادلدلوالت
وادلعاين ،بنطق الكلمات واجلهر هبا ،وبذلك كانت القراءة اجلهرية أصعب من القراءة
الصامتة .القراءة اجلهرية ىي التقاط الرموز ادلطبوعة ،وتوصيلها عرب العُت إىل ادلخ،
وفهمها ابجلمع بُت الرمز كشكل رلرد ،وادلعٌت ادلغتزن لو يف ادلخ مث اجلهر هبا إبضافة
األصوات واستخدام أعضاء النطق استخداما سليما.

37

وأما ادلثال من تعليم اللغة العربية ابستخدام ىذه الطريقة فهو ما يلي:
األول :يبتدئ التعليم بتقدًن ادلفردات اجلديدة اليت تتعلق دبادة القراءة سواء بوسيلة األحوال
والًتمجة أو الرسومات.

36

دمحم علً الخولً ،تعلٌم اللغة العربٌة( ،الرٌاض :المملكة العربٌة السعودٌة ،)1982 ،ص116-115 .
37
سامً محمود عبدهللا ،بعض العٌوب الشائعة فً القراءة الصامتة بٌن تالمٌذ الصف الرابع اإلبتدائً ،رسالة ماجستٌر( ،غٌر منشورة)
كلٌة التربٌة ،جامعة األزهر ،1975 ،ص36 .
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الثاين :بعد أن جرى تعليم ادلفردات مدة قصَتة ،فيبدأ التالميذ يف تعليم القراءة ادلوجودة يف
الكتاب ادلدرسي.
الثالث :ديكن التعريف ابلقراءات اإلضافية على صورة القصص القصَتة أو الطويلة البسيطة.

38

 .۳مزااي وعيوب طريقة القراءة
ومن مزااي ىذه الطريقة ىي:
أ) قدرة التالميذ على قراءة النصوص ادلكتوبة ابللغة األجنبية ادلعروفة وفهمها مع فصاحة
وصحة.
ب) قدرهتم على استعمال ذبويد القراءة ادلكتوبة ابللغة األجنبية مناسبا بقواعد القراءة الصحيحة.
ج) قدرهتم على ترمجة الكلمات وفهم اجلمل ادلكتوبة ابللغة األجنبية ادلدروسة ،فتبتع هبا
معلوماهتم واستيعاهبم عن اللغة.

3٩

د) بتدرب التالميذ على فهم القراءة مع نشاط التحليل وليس مع الًتمجة.
ه) استيعاب التالميذ على ادلفردات جيدا.
و) وفهم التالميذ عن استعمال قواعد اللغة.

٤0

Ibid, hlm. 22
Efendi, Metodologi…, hlm. 22
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32

وأما عيوب ىذه الطريقة ،فهي ما يلي:
أ) صعب للمدرس تطبيق طريقة القراءة للمبتدئُت لكوهنم يثاقلون يف تعويد ألسنتهم حىت يكرر
ادلدرس ارشادىم وتدريبهم على إعادة مجل صعبة يف زلاكتها .فلذا ،تقضي ىذه الطريقة
أوقات طويلة.
ب) نظرا من استيعاب اللغة ،تعطي طريقة القراءة األولوية لقدرة التالميذ على تلفيذ الكلمات
يف اللغة األجننبية ادلدروسة تلفيظا صحيحا .وقد ال هتتم دبعان الكلمات واجلمل ويكون
التعليم أيكد يف اجملال التلفظي.
ج) ظهر أن التعليم يكون ملل ،وعلى الوجو اخلاص إذا كان ادلدرس ال حيتفظ مظهره أمام
التالميذ .أو يستعمل الطريقة من غَت طريق متشوق عند التالميذ .وقد يكون صوت
ادلدرس أيضا جيعلهم يف سامة يكون ادلدرس والتالميذ يف دوام قراءة موضوعات الدرس.

٤1

عرفها ادلدرس إىل التالميذ تقتصر على ما يتعلق ابلقراءة ،فيكون التالميذ
د) كون ادلفردات اليت ن
ضعافا يف فهم النصوص غَت نصوصهم ادلقروءة.

42
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 .٤مشكالت أو نقص إستخدام طريقة القراءة
مشكالت أو نقص إستخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية على النحو
التايل:
 )۱قد تكون طريقة القراءة مناسبة للطالب الذين حيبون القراءة ،ولكنها أقل مالئمة
ألولئك الذين ليسوا مغرمُت ابلقراءة .قد يكون ذلك ال أحب أن يشهد القراءة
ذبربة التشبع التعلم.
 )۲التشديد على االىتمام إىل القدرة القراءة قد يؤدي إىل نقص قدرة الطالب على
التواصل شفهيًا مع اللغات األجنبية اليت سبت دراستها .يف حُت أنو يف عامل التعليم
احلديث  ،فإن كيفية تطوير ادلعرفة ال تقرأ فقط ،فهناك طرق أخرى ال تقل أمهية
وىو احلوار أو ادلناقشة شفواي.
 )۳القراءة السريعة يف بعض األحيان أتخذ بعُت االعتبار الكمية فقط  ،بينما يتم ذباىل
جوانب اجلودة .ىذا يؤدي إىل فهم ليست عميقة لقضية يف القراءة.

٤3

Hermawan, Metodologi Pembelajaran…, hlm. 195-196
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ہ .خطوات استخدام طريقة القراءة
قد يقوم ادلدرسون ابلعديد من اخلطوات يف استخدام طريقة القراءة .ولكن يف العام ىي
على النحو التايل:
 )۱مقدمة والصفقات مع رلموعة متنوعة من األشياء عن ادلواد اليت ستعرض يف شكل التمهيد،
أو اجلَتان مادة االختيار يف وقت مبكرا ،أو عَتىا.
 )۲إعطاء ادلفردات وادلصطلحات اليت تعترب صعبة .يتم إعطاء ىذا بواسطة تعريف التعريف
ومثال ادلثال يف اجلملة.
 )۳عرض نص معيُت .تتم قراءة ىذا النص بصمت دلدة  ۱٥ -۱۱دقائق أو تعديلها
لتخصيص الوقت ادلتاح .ديكن للمعلمُت أيضا تعيُت الطالب لقراءة ىذا النص يف منازذلم
قبل ىذا االجتماع .هبذه الطريقة بيدو أن توفَت ادلزيد من الوقت حبيث ديكن للمعلمُت أكثر
حرية تطوير القراءة يف الفصل.
 )٤مناقشة زلتوايت القراءة .يف ىذه اخلطوات ديكن أن تكون حوارا بلغة ادلتعلم.
 )٥التحدث أو شرح سلتصر القواعد إذا لزم األمر دلساعدة الطالب على فهم زلتوايت القراءة.
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 )٦إذا مل يقدم ادلعلم يف بداية االجتماع تفسَتا للمفردات اليت تعترب صعبة وتتناسب ابدلوضوع
فيمكن يف ىذه اخلطوة القيام بذلك.
 )٧يف هناية احلصة .يعطي معلم واجب إىل الطالب حملتوايت القراءة مثل إنشاء ملخص بلغة
الطالب ،أو تقدًن تعليقات حول قراءة احملتوي ،أو إنشاء رسوم بيانية ،أو شيء آخر .إذا
كان من الضروري ،ديكن للمعلم إعطاء ادلهمة يف ادلنزل لقراءة النص الذي سيعطي يف
احلصة القادم.

٤٤

Ibid…, hlm. 093-094
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