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الثانىالفصل

دراسة النظريات

المفهوم النظري.أ

مفهوم القراءة وأهميتها.1

ا يف املرحلة االبتدائية وليست مستمرة،  ليست القراءة عملية منتهية مبجرد أملام الطفل 

ا  ا –ومطلوبة خالل املرحلة الثانوية فقط، بل إ مالزمة لإلنسان، متعددة متنوعة على اعتبار أ

جمموعة من املهارات اليت يستخدمها املتعلم الناضج، يف حتقيق متطلباته، واحتياجات املواد 

ذا االعتبار ليست  ا املتعلم باحلكم على طبيعة اهلام التعليمية، وهي  الدراسية، أو عندما يقوم 

أو البيانية.ترقيها متعمدا لأللغاز الكتابية،

ا إجياد الصلة بني لغة الكالم والرمز  ويقصد بالقراءة : تلك العملية العقلية اليت يراد 

الكتايب. وهي مهمة للمتعلم باعتبار ما ياي :

أن التعثر يف القراءة، ينشأ عنه تعثر يف ميادين التعليم األخرى. فالذي يتعلم احلساب )1

د أن يعرف معلومات عامة : عملية، أو اجتماعية، البد أن يقرأ جيدا أوال، والذي يري

فالبد له أن يقرأ أوال. وبدون القراءة لن تتم عملية التحصيل، مهما بلغ كان مستوى 

ذكاء الطفل.

ا أداة مناسبة ال ميكن االستغناء عنها للدراسة، ووسيلة إلدخال املتعة على النفس )2 أ

الفراغ، وأداة من أدوات حل مث هي كذلك نشاط تروحيي صاحل لتمضية أوقات 

املشكالت.
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ا ليست كباقي املواد الدراسية، ألن حدودها يتجاوز أسلوب املدرسة، ممثال يف )3 أ

الت والكتب. وكل ما تقوم  تمع، عن طريق ما تنشره الصحف وا االتصال بأفراد ا

به مؤسسات النشر، لتسيري ذلك االتصال.

ا تسهم يف تكوين الشخصية من الناحية اجلسمية، والعقلية، واالجتماعية، )4 أ

واالنفعالية. وإذا كانت الشخصية هي ذلك الطابع املميز للفرد يف سلوكه، والذي ينشأ 

فإن القراءة هي النشاط الذي –من التفاعل املستمر بينه، وبني عوامل البيئة احمليطة به 

يكسب الفرد هذا الطابع.

ن التحصيل يف مرحلة الطفولة مؤشر لنجاح الطفل يف دراسته احلالية. ولعل مما أ)5

يساعد على زيادة هذا التحصيل، وزيارة املهارات اللغوية لدى الطفل هو خلق مواقف 

أجيابية حنو الكتب والقراءة سواء أكان ذلك من االباء، أو املدرسني، وقد يكون 

ن أنسب األنشطة اليت ميكن أن تدعم جانب احلديث مع الطفل، أو القراءة إليه م

القراءة لديه.

ا من أهم وسائل تنمية الفرد. وأهم وسائل التنمية وسيلتان : إحدامها تكمل األرى )6 أ

: التجربة الشخصية، أو املعرفة. فالتجربة الشخصية هي املصدر األول لتغذية 

ألول، ألن املعرفة يف الواقع الشخصية، وإنضاجها، واملعرفة هي املصدر الثاين املكمل لل

هي جتارب االخرين اليت سجلوها يف صورة علم أو فن، أو أدب.

أن القراءة تقدم لنا املثل العليا، سواء من الشخصيات البارزة، أو الصفات اخللقية اليت )7

تمع. وعن طريق القراءة يستطيع الفرد أن يتصل  ا أفراد ا تعد منوذجا حيتذى 
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حيبها، ويعيش ما يشاء ما يشاء من الوقت معها بني السطور، مث بالشخصيات اليت 

ا يف حياته. يقتدى 

أن ينهي من األعما –أحيانا –أن الذي يقرأ، ويفهم ما يقرأ يف سرعة كبرية، ميكنه )8

أضعاف ما ينهية القارئ العادي. والذي يهمنا أن ينشأ جيل يقرأ، وتتصف فراءته 

1ة، والفهم، والدقة واإلقبال.بصفات معينة، أمهها، : السرع

طريقة القراءة.2

إن إحدى األنشطة ملعرفة املعلومات قراءة، بداية من القراءة الصامتة حىت املفهوم. واللغة 

هى وسيلة إللقاء املعلومات. ووحدة اللغة الصغرى هي مفردة، وكل معىن املفردات يعني معىن 

اللغة. فلذا، أن اللغة مكونة تعليم اللغة الضروري. وتعليم الكلمة، فلذا أن املفردة عنصر يعني حالة 

اللغة كاللغة األجنبية كأنه ميرن املتعلم لفهم األفكار الرئيسية أو األراء املتضمنة ىف نصوص اللغة 

األجنبية املتعلمة. ومن خالل استيعاب هذه املفردات يقدرون على فهم الكلمة حىت الفقرة وبالتاىل 

د حقق سوليمان وأصدقائه أن املفردة عنصر تعليم اللغة الضروري. والعنصر اآليت مجيع اللغة. وق

) أن القراءة سريعة البد أن ۱۱:۱۹٨٦() كما قال البدرى ۱۹۳۲فهم املقروؤ. وقال فاملري (

2يسبقها النطق الصحيح، طالقة النطق واستخدام األمناط اللغوية.

الطلبة ىف الواليات املتحدة األمريكية يتعلمون ىف الثالثينات من هذا القرن وجد أن معظم 

أن حيصلوه ىف هذه لغة أجنبية ملدة عامني فقط، وأن اهلدف الوحيد الذى استطاع هؤالء التالميذ

، ص. للنشر والتوزيع، بريوت : مكتبة الفالح1996، تعليم اللغة العربية ملرحلة االبتدائيةالرمحن الكنددي و إبراهيم حممد عطا، اهللا عبدعبد1
147-149 .

2 Acep Hermawan, Op.Cit., hlm. 193.
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الفرتة القصرية هو القراءة، وقد كان هلذا األمر أثره ىف االجتاه إىل تعليم القراءة فقط للغة األجنبية ىف 

لحوظ على مدرس اللغات األجنبية، ولذلك كان شغلهم الشاغل هو البحث هذه الفرتة، وتأثريه امل

هذه الفرتة القصرية (مدة عامني) السيطرة عن إحدى الطرق لتعليم القراءة حىت يتمكن الطالب ىف

على مهارات القراءة املختلفة، ومن املعروف أن مهارات القراءة هى :

قراءة، وأضاف البعض إىل ذلك ما يسمى التعرف والفهم جبميع أنواعه والسرعة ىف ال

وكان الطلبة يدبرون على قراءة اللغة القومية Reading aloudأو Oral readingبالقراءة اجلهرية 

األجنبية مع فهم مباشر للمعىن بدون أية حماولة مقصودة لرتمجة ما قرؤه إىل اللغة القومية، وقد كان 

ن السهولة ىف تعلم القراءة، يرتبط ارتباطا مضطردا بتدريب مفهوما لدى القائمني على هذه الطريقة أ

الطلبة على النطق الصحيح وفهم لغة احلديث غري املعقدة، واستخدام الرتاكيب اللغوية البسيطة 

استخدامها شفويا. وعلى هذا كان من الضرورى جدا للطالب أن يقرأ جهرا قبل القراءة الصامتة 

لنص ىف أثناء القراءة الصامتة.ليساعده ذلك على الفهم اجليد ل

أما تعليم الكتابة ىف هذه الطريقة فهو مقصور على التدريبات الىت تساعد الطالب على 

تذكر املفردات والرتاكيب األساسية بفهم النص، أما دراسة القواعد فقد كانت مرتبطة بصفة خاصة 

األفعال واألزمنة والنفى حباجات القارئ وذلك مثل مساعدته على معرفة بعض الصيغ اخلاصة ب

واالستفهام، وليس معىن هذا الغض من أمهية القواعد األخرى إال أن املوقف احلاىل ىف التعلم ال 

حيتاج إىل تقدمي مثل هذه القواعد.

وحينما استخدمت طريقة القراءة كانت تبدأ باجلانب الشفوى للغة، ففى األسابيع األوىل 

ا، إذ أنه كان مؤكدا أن الصورة الشفوية أو يسمع الطالب كثريا من العبارات  البسيطة ويتحدث 
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القراءة، هذا عالوة على أنه ىف أثناءالسمعية للغة سوف تساعد الطالب فيما بعد حني يتعلم

القراءة توجد كثري من األنشطة الشفوية الىت تتعلق بالنص املقروء يبدو ذلك ىف القراءة احلهرية وىف 

األسئلة واإلجابات.

ومقرر القراءة ىف هذه الطريقة مقسم إىل قسمني أساسيني :

القراءة النظامية أى الىت تتم حتت إشراف املعلم ىف حجرة الدراسة.- 1

القراءة الواسعة واملكثفة وهى الىت تتم خارج حجرة الدراسة ولكنها ىف نفس الوقت - 2

ختضع إلشراف املدرس.

الثروة اللغوية والتدريب على قراءة اجلمل التامة والقراءة النظامية : من أهم أهدافها تنمية 

وفهمها، كذلك كان يستخدم من هذا النوع من القراءة ىف شرح القواعد. ومل يكن الطلبة يشجعون 

بأى حال من األحوال على الرتمجة إىل اللغة القومية بل كانوا يشجعون على استخراج معاىن 

الكلمات غري املألوفة من السياق.

اءة الواسعة واملكثفة : والىت كانت تتم خارج الفصل فقد كان الطالب ىف هذا اجلزء القر اأم

يقرأ حبرية تامة املوضوعات الىت يشعر مبيلة إليها، لكن الطالب لن يرتك دون تقدمي مساعدة فقد  

كانت هناك بعض الكتب اخلاصة الىت طبعت خصيصا لتواجه املستويات املختلفة ىف القراءة.

ذا الط ذا أيضا ميكن للطالب و ريقة يكتسب الطالب مفردات جديدة ويتعرف عليها و

أن يقرأ كثريا ىف اللغة األجنبية ويتعرف على مواطن االتفاق واالختالف بني ثقافته، وثقافة اآلخرين 

الذين يتعلمون لغتهم.
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ا تزيد من قدرة الطالب على القراءة باللغ ة األجنبية، ولعل من أهم مزايا طريقة القراءة أ

لكن من ناحية أخرى كانت هذه الطريقة عبئا على الطلبة الذين لديهم صعوبات خاصة ىف القراءة

ىف لغتهم القومية. وعلى أية حال فإن طريقة القراءة ال تؤدى إىل تكوين هذا الطالب الذى يفهم 

ا. إذ قد ظهر بعد احلرب العاملية الثانية أن اال تصال الشفوى بني الشعوب اللغة األجنبية ويتحدث 

3ينبغى أن يكون من أهم أهداف تعليم اللغات األجنبية.

طريقة القراءة هى طريقة كيفية تقدميها تفضل القراءة، يعىن أن املدرس يقرأ مواضع الدرس 

أوال، مث يتبعه الطالب. بل أحيانا، يستطيع املدرس أن يأمر أحد الطالب لقراءة الدرس ويهتم به 

خرون مث يتبعونه. الطالب األ

وتقنية طريقة القراءة ميكن أن يقرئها املدرس املادة الدراسية مباشرة ويأمر املدرس الطالب 

لسماع قراءة املدرس. وبعد ذلك يأمر املدرس أحد الطالب لقرائتها ويأمرهم املدرس متناوبني.

مث يتبعه الطالب، وبعد أن تناوب الطالب ىف القراءة يكرر املدرس تلك القراءة مرة ثانية 

والسيما للمرحلة األوىل. وبالتاىل يكتب املدرس الكلمات الصعبة على السبورة أو الكلمات ال 

اية املواضع املقرر. 4يعرفها الطالب لزيادة خزانة املفردة، وهلم جرا حىت 

مكتبة :، القاهرة2003، ، املرجع ىف تعليم اللغة العربية لألجانب (من النظرية إىل التطبيق)،فتحى على يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ3
.76-74، ص. وهبة

4 Ahmad Izzan, Loc.Cit.
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تطبيق طريقة القراءة فى عملية التعلم والتعليم.3

فهي فيما يلى:وأما خطوات استخدام طريقة القراءة 

واملصطلحات الصعبة. وإيضاح املعىن بإتيان التعريف اتيبدأ املدرس التعلم بإعطاء املفرد.أ

واملثال.

.يقرأ الطالب نص القراءة صامتة خبمسة وعشرين دقيقة تقريبا.ب

.املناقشة عن حمتوى القراءة من خالل االستجوابة باستخدام لغة أم املتعلم.ج

.التحدث عن القواعد هنيهة.د

.البحث عن املفردات ال تبحث من قبل.ه

أداء الواجبة املوجودة ىف الكتاب املهيئ يعىن بإجابة األسئلة عن حمتوى القراءة، مترين الكتابة .و

.املنظمة ومن غريها

5ومادة القراءة املوسعة تعلم ىف املنزل وتعرض حاصلته ىف اللقاء اآلتى..ز

اللغةتعريف لعبة .4

وسيلة جديدة ىف تعليم اللغة العربية. وحاصلة تطبيقها إجيابية ىف استيعاب اللغة إن لعبة 

املهارة اللغوية ألن تعليم اللغة العربية ىف األساس حيتاج إىل احلالة املرحية (ناسف مصطفى، 

). وهى تستطيع أن تكشف الطاقة املوجودة ىف نفس الطالب كاملة عند تعليم اللغة ۱۹٨۳:۹

6ق املنافسة أو املسابقة موجود ىف نفس الطالب والسيما للمتعلم املبتدء.داخل الفصل، ألن ذو 

5 Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., hlm. 53-54.
6 Abdul Wahab Rosyidi, Loc.Cit.



16

إن كلمة "لعبة" أصلها من "لعب" مبعىن العمل لسرور القلب. واللعبة ىف املعجم 

(ج) مبعىن : (أ) األلة للعب، (ب) املعرض،) ۱۹٧٦:٦۲۰(روودرمنتا اإلندونيسي الكبري فو 

نشاط ألخذ )۱۹٨٧:٦۱(رنو باد. واللعب اللغوي عند سو الزينة، (د) العمل املنفذ بدون اجل

املهارة اللغوية اخلاصة من خالل السرور.

هو نشاط حيدث )۱۹٨۳:۱۳(واللعب اللغوي مبا قدمه ج. جيبس على ناسف مصطفى 

فيه التعاون بني املتعلم للوصول إىل اهلدف املقرر بالقوانني اخلاصة.

أهداف اللعب اللغوي.5

رنو،بااللغوي ميلك اهلدف املتعدد يعىن للسرور ومترين املهارة اللغوية اخلاصة (سو إن اللعب 

). واللعب اللغوي وسيلة جديدة ىف تعليم اللغة العربية. وهذا اللعب ال يهدف إىل ۱۹٨٧:٦۱

مقياس أو تقومي حاصلة تعلم املتعلم بل هو مدخل ىف التعليم.

فيما يلى: ) ۱۹٨٤:۱٤(ه ناسف مصطفى فهي وأما الفوائد املأخوذة من اللعب مبا قدم

لبناء املنافسة السليمة أو التفوق بني بعضهم واألخرين.أ

لتشجيع املتعلم ىف املشاهدة واالشرتاك ىف اللعب.ب

لدافع النفس ىف املعرض.ج

لتعلم العمل اجلماعي ىف أداء العمل أو للوصول إىل الفوز.د

بعضهم واألخرين للتفاهم بينهم. والعمل وىف األساس أن اللعب يعلم العمل اجلماعي بني

7.الرياضيحاجلماعي يهدف إىل الوصول إىل الفوز. وجانب ذلك أن املتعلم يتعلم الرو 

7 Ibid., hlm. 80-81.
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واللعب ىف تعليم القراءة يشجع املتعلم ليتقدم جيدا. وهذا اللعب يستطيع أن يطور إحدى 

الوجدانية، النفسة احلركية أو االجتماعية. بل أنه الناحيات الىت أملكها الطالب إما الناحية املعرفية، 

8يساعد أن يندمج مجيع تلك الناحيات.

بتكاريةلعبة القراءة اإل.6

القراءة االبتكارية عملية القراءة ألخذ النتيجة الزائدة من املعرفة اجلديدة املوجودة ىف إن

إن العملية الرئيسية من لعبة 9املقروؤ من خالل االستخراج أو إندماج املعرفة املتعلمة من قبل.

القراءة االبتكارية ال ختتص ىف أخذ املعىن من املادة املقروؤة بل تطبيق األراء أو املعلومات املوجودة 

ىف ذلك املقروؤ ىف احلياة اليومية والسيما جودة احلياة.

هناك أحوال حادثة لدى املتعلم املبتكري، منها :

د عملية القراءةإبراز تغيري املوقف والسلوك بع.أ

الكتابعملية القراءة ال تتوقف حىت ينتهى ىف القراءة.ب

يقدر القارئ على تطبيق حاصلة القراءة ىف احلياة اليومية.ج

يقدر القارئ على حل مشكلة احلياة اليومية الىت يواجهها باالعتماد على القراءة.د

إبراز تقدم كيفية التفكري عن املشكلة املواجهة.ه

املوسعة ويقدر القارئ على صناعة التحليل البسيطإبراز اآلفاق .و

يصبح القارء مفكرا نقديا وواقعيا عن املشكلة املوجودة.ز

8 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran
Bahasa Arab (2), 2012, Jogjakarta : DIVA Press, hlm. 78.

9 Setyawan Pujiono, Kunci Sukses Membaca Kritis,
staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Setyawan%20Pujiono,%20M.Pd./Membaca%20Kritis
%20n%20Kreatif.pdf, diakses 1 Juni 2013.
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يزداد الرأي ىف ترقية اجلودة أو صناعة االكتشاف اجلديد ىف حل املشكلة.ح

يزداد الدافع للقراءة والطلب عن املراجع اجلديدة.ط

10ووتباد األفكار معه مسرور ألنه ميلك اآلفاق الواسعة..ي

وهذا اللعب يهدف إىل مترين الطالب للقراءة وإجابة األسئلة. واأللة املستخدمة ىف هذا 

اللعب مادة املقروؤ.

وأما كيفية اللعب فهي فيما يلى :

موعتني أو أربع جمموعات.أ موعات، مثال با يوزع املدرس الطالب إىل ا

ى املدرس نص املقروؤ لكل جمموعةيعط.ب

يأمر املدرس كل جمموعة ليتعاونوا ىف كتابة األسئلة املتعلقة بالنص. واألسئلة املصنوعة مناسبة .ج

بالنص. واألسئلة املتلقة بالرأي غري جموزة.

موعة األخرى. ويعني .د موعة ىف كتابة األسئلة، يقدمون السؤال إىل ا وبعد أن انتهت ا

اإلجابة.املدرس وقت 

يبة حتصل على النتيجة.ه إن كانت اإلجابة صحيحة فا

يبية حتصل على النقطة بل ينبغى هلم أن يعرفوا اإلجابة .و موعة ا إن كانت اإلجابة خمطئة فا

موعة األخرى الصحيحة إىل ا

10 Eko Rudiyanto, membaca kreatif dan peningkatan kualitas hidup, 2010,
http://ekolearnstorock.wordpress.com/2010/01/06/membaca-kreatif-dan-peningkatan-kualitas-
hidup/ diakses 11 Mei 2013.
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موعة الىت حتصل على النتيجة الوفري .ز ة وكل جمموعة يتناوبون ىف تقدمي السؤال واجلواب. وا

11فائزة.

القدرة على الطالب.7

جدوال للقدرة على القراءة، واليت يتم جتهيزه Mclaughtin1968اقرتح ميكلو جالين 

وإعداده بالطريقة االتية :

يتم توجيه أسئلة إىل عينة كبرية من األطفال لوضع قائمة بالكتب (أية كتب) قد قاموا - 

ا أثناء الشهور الثالثة  ا، والتمتع  األخرية.بقراء

يتم بعد ذلك مقارنة هذه القوائم، وهي اليت وضعها األطفال بقائمة أخرى حتتوي على - 

ا 240 أحيانا –كتابا، واليت تتألف من ست جمموعات، حتتوي كل جمموعة إىل اليت يتم استعار

ا، ومن – 7من جانب األطفال، موزعني على ست جمموعات عمرية : من ست سنوات فما دو

إىل ما فوق.15، مث من 14إىل 13، ومن 12إىل 11، ومن 10إىل 9، ومن 8إىل 

يتم كتابة عمر كل طفل أمام كل كتابا موجود يف قائمة أمناء املكتبان، يدعي الطفل أنه - 

قام بقراءته والتمتع به.

كتابا من ناحية طول كلماته، ومجلة، وكذلك من ناحية البيانات 240يتم حتليل ال - 

دف التوصل إىل قائمة أو جدول لتقييم القدرة على القراءة.اليت يتم إحصاؤها، 

11 Fathul Mujib danNailur Rahmawati, Op.Cit., hlm. 118-119.
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ويعتمد هذا االقرتاح على عدد من االفرتاضات خلصها "ميكلو جالين" حول العوامل اليت 

تعترب مفيدة يف قياس القدرة على القراءة، واستيعاب الكلمة، واجلملة، وكذلك التفاعل بني عوامل 

الكلمة واجلملة.

ا تشرك اهتمامات القراءة يف عملية تقييم القدرة عليها،  وتعد هذه الفكرة مفيدة، أل

ا  ا من قصور، ألن مشكلة قياس القدرة على القراءة تتضمن أمهية كربى على اعتبار أ بالرغم مما 

وسائل مساعدة لعملية التدريس.

ويقوم هذا األسلوب على حذف ويعد اإلجراء الصامت أسلوبا لقياس القدرة على القراءة. 

عدد من الكلمات بطريقة عشوائية، أو حذف مسافات معينة، واليت تكون عادة بني كل مخس  

كلمات. وبعد ذلك يتم توجيه أسئلة معينة لتكملة القطع اليت يتم تقدميها، مث إحصاء اإلجابات 

م أكثر قد رة على القراءة من الصحيحة. ويعترب األشخاص الذين يسجلون أرقاما مرتفعة بأ

األشخاص الذين حيصلون على أرقام منخفضة. وتعد درجة االستيعاب هي املدى الذي يستطيع 

الشخص أن يضع الكلمات املناسبة مكان احملذوف بطريقة صحيحة.

وذكرا أنه جيب أال يتم حذف 1961Smith, Dechantوقد أيد ذلك مسيت وديكانت 

عندما يتم استخدام اإلجراء الصامت مع األطفال. وحيتمل أن أكثر من كلمة واحدة يف النص، 

يكون أساس حذف الكلمات عملية تركيبيه، أو منطقية.

ويقيس اإلجراء الصامتة قدرة القاريء على استخدام نوعية من العالقات الداخلية للنص 

أيضا يرتبط بقدرة يف تكملة أي فراغ به، وال يرتبط هذا االجراء فقط مبعاين الكلمة احملددة، ولكن
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القاريء على االستجابة لنظام لغته اخلاصة به. هذا وميكن استخدام صيغة القدرة على القراءة يف 

التنبؤ بصعوبة املادة املقروءة، بناء على اإلجراء الصامت لسببني :

األول : أنه يعكس جمموع العوامل اليت تتفاعل لتؤثر على القدرة على القراءة، وتتحد مع 

ناصر املشرتكة يف تعريفات القدرة على القراءة.الع

12الثاين : أنه يتم قياس أداء القاريء على أساس العينات اليت يتم قرائتها من النص.

معايير تقويم القراءة .8

بالرغم من أنه مازال املدرس هو العامل  األساسي يف عملية التعلم الناجح فأنه ال ميكن 

ارها شيئا ضروريا يف التدريس املؤثر والفعال ومع التنوع املتزايد يف عملية إغفال املادة املقروءة، باعتب

التدريس تصبح احلاجة ضرورية وحتمية إىل تقومي مواد القراءة.

وإذا ما اعتربنا ضرورة أن تبدأ عملية التقومي بناء على األهداف التعليمية، إال أنه ليس من 

ا توجه عملية السهل احلصول على قائمة تلك األهداف بوضو  ح تام، واليت قد مت حتديدها على أ

التقومي، ولقد أصبحت عملية تقومي مواد القراءة يف ضوء مهارات تناول معاجلة الكلمة، وتنظيم 

مهمة، يستطيع املدرسون معاجلتها بفعالية –املوضوعات ومستويات االهتمام، والصياغة العامة 

جيهية هلذا الغرض. ومن أهم هذه اخلطوط التوجيهية ما شديدة، عندما يتم استغالل اخلطوط التو 

يلي :

. 164- 163ص. املرجع السابقة.،عبد اهللا عبد الرمحن الكنددي و إبراهيم حممد عطا، 12



22

وضع وحتديد تعريف واحد مقبول، ومستعمل، حيظى بالقبول من جانب األفراد..أ

عدم إمكانية حتديد فرص معينة يف مادة القراءة، من خالل طرق موضوعية مثل: .ب

يف قصة معينة.احصاء الكلمات اجلديدة، اليت يتم تقدميها، أو فحص عدد املفهيم 

ومع هذا فإن االعتماد على اجلانب الذايت للمتخصصني يف عملية التقومي هو األكثر يف 

ال، فضال عن األهداف، واملهارات. 13هذا ا

مهارة القراءة.  9

القراءة هي النظر وفهم احملتوى مما يكتب من خالل التلفيظ داخل القلب، إذن، أن القراءة 

14التعرف عن الرمز املكتوب املوجود فيه والفهم عن حمتواه.;حتتوى على املهارتني 

وملهارة القراءة عالقات قوية مبهارات اللغة األخرى. وهناك عوامل مشرتكة بني مهارتى 

القراءة واالستماع فعند ممارسة أى من هاتني املهارتني، يكون املتعلم متأهبا الستقبال رموز لغوية 

ا أو كاتبا، وال يستطيع املتعلم، واحلالة هذه، أن يتحكم يف اختبار خيتارها املرسل ان كان متحدث

رموز الرسالة وال املعلومات اليت حتتوى عليها وال األسلوب الذي تقدم به، وتنحصر استجابته يف 

ا املكتوبة. 15االستقبال واالستيعاب يف فهم أصوات اللغة أو كلما

تالف الفلسفة الرتبوية وطرق التدريس اليت يقول صالح العريب: ختتلف أمهية القراءة باخ

يتبعها املربون. فعندما كانت طريقة النحو والرتمجة هي السائدة، كان للقراءة أمهية تفوق غريها من 

املهارات. وملا انتشرت طريقة القراءة وكثر مؤيدوها صارت هذه املهارة هي احملور الذي تدور حوله  

.180-179.، ص. نفس املراجع13
14 Ahmad Izzan, Op.Cit., hlm. 149.

. 95اجليزة : الدار العاملية للنشر والتوزيع، ص. - 1، ط2008، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد اهللا، 15
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القراءة تقل كثريا عند أتباع الطريقة املباشرة والطريقة السمعية كل األنشطة الرتبوية. وبدأت أمهية

الشفهية. ولعلنا نذكر أن هاتني الطريقتني ظهرتا إلصالح العيوب اليت الحظها املربون على الطرق 

التقليدية اليت سبقتهم واليت أعطت القراءة والكبابة أولوية على غري مها من املهارات اللغوية. ولذا  

لطبيعي أن ينتقل االهتمام أىل املهارات الشفهية بشكل مبالغ فيه يف أول األمر حىت كان من ا

16يتحرر املعلمون من اعتمادهم التام على القراءة والكتابة.

مهاراة القراءة :

قراءة نص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح- 

ربط الرموز الصوتية باملكتوبة بسهولة  ويسر- 

ملعىن واحد (مرادفات)معرفة كلمات جديدة - 

معرفة معان جديدة لكلمة واحدة (املشرتك اللغوي)- 

حتليل النص املقروء اىل أجزاء ومعرفة العالقة بني بعضها البعض- 

ا حية يف ذهنة فرتة القراءة-  متابعة ما يشتمل عليه النص من أفكار واالحتفاظ 

استنتاج املعىن العام من النص املقروء- 

ر الرئيسية واأفكار الثانوية يف النص املقروءالتمييز بني األفكا- 

17إدراك ما حدث من تغري يف املعىن يف ضوء ما حدث من تغري يف الرتاكيب.- 

وغريها- 

.99-98.، ص. نفس املراجع16
.171، مكة املكرمة : جامعة أم القرى، ص. 1985، دليل ىف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة، 17
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مهارة القراءة هي قدرة على التعرف وفهم حمتوى الرموز املكتوبية بالتلفيظ أو حتليله داخل 

كاتب من خالل النص الذى كتبه. وىفالقلب. وحقيقة أن القراءة عملية االتصال بني القارئ وال

)٧:III/۱۹۹٤(نتلك العملية عالقة معرفية بني اللغة الشفهية واللغة الكتابية. والقراءة عند تارجيا

هي عملية استخدمها القارئ ألخذ املعلومة الىت يريد أن يلقيها الكاتب من خالل الكلمات. إن 

املعىن كعنصر حمتوى املقروؤ، والكلمة كالعنصر الذى حيصل على املعىن ;القراءة تورط ثالثة عناصر 

).۱۹٦۲:٥٧والرمز املكتويب كالعنصر البصري. وانتقال الرمز املكتويب يسمى القراءة عند إبراهيم (

إن القراءة ىف املعىن األوسع ال ختتص ىف التلفيظ وفهم معىن املقروؤ جيدا، وال ختتص ىف 

والقراءة عملية ناشطة 18عريف والنفس احلركي بل ترتبط بتعمق حمتوى املقروؤ.توريط العنصر امل

التفكري منفذة من خالل النظر إىل املقروؤ. والقارئ حيلل املعلومات املأخوذة من النص ألخذ املعىن. 

والقراءة نشاطة ضرورية ىف احلياة اليومية، ألن القراءة ال ختتص ىف أخذ املعلومات بل تتوظف 

19يع املعرفة ولغة املرء.لتوس

) التعرف عن الرموز 1فلذا أن معىن عملية القراءة حيتوى على أربع ناحيات، منها (

) 4) املوقف عن املعىن املتضمن ىف النص، (3) الفهم عن املعىن املتضمن يف النص، (2املكتوبية، (

تطبيق املعىن ىف احلياة اليومية.

ليس سهال ألن فيها متغريات كثرية بل عملية تلفيظ إن معىن القراءة داخل املعىن األوسع

املفردات للمرحلة التمهيدية قد اكتفت.

وعملية القراءة تنقسم إىل قسمني (القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة).

18 Acep Hermawan, Loc.Cit.
19 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit., hlm. 60.
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القراءة اجلهرية.1

إن القراءة اجلهرية عملية منفذة بتلفيظ الرموز املكتوبية بالكلمات املقروئة. وهدف القراءة 

اجلهرية الرئيسي لتكوين الطالب القادرين تلفيظ القراءة جيدا على حسب نظام الصوت العريب. 

) لزيادة ثقة النفس لدى 1) فهي فيما يلى (1993:168وأما مزايا الطريقة اجلهرية عند نبابان (

)  لتقوية النظام داخل 3) يستطيع املدرس أن يصلح األخطاء عند تلفيظ الكلمة (2املتعلم (

) لتهيج الفرصة للمتعلم ىف تعليق اللفظ 4لفصل ألن الطالب يشرتكون فعليا عند عملية القراءة (ا

) لتمرين الطالب ىف القراءة مجاعة.5بالكتابة، (

) إن هذه العملية تستغرق 1) منها (119-1982:118وهناك ضعف القراءة اجلهرية (

القراءة اجلهرية أقل من القراءة الصامتة ) ودرجة الفهم ىف 2عدة بذل اجلهود حىت يتعب الطالب (

) القراءة اجلهرية تزعج 3ألن الطالب يستغلون ىف حفظ املفردات بدال عن فهم مضمون املقروء (

عملية التعلم والتعليم وتزعج األخرين.

والتقنية املستخدمة ىف عملية القراءة اجلهرية فيما يلى :

حفظ املفرداتإن تركيب اجلملة مفضل من عمليةالرتكيب : .1

20وهذه التقنية تسمى بالكل ألن عملية التعلم تبدأ من الكل إىل اجلزء.التحليل : .2

إذا كانت القراءة الصامتة تقف عند حد التعرف البصرى للرموز الكتابية، مث اإلدراك العقلي 

فاظ فإن القراءة اجلهرية تزيد على هذين بنطق الكلمات، واجلهر مبا تنضمنه األل–ملعانيها 

والعبارات من انفعاالت.

20 Acep Hermawan, Op.Cit., hlm. 144-146.
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ا : مزاياها وعيو

من مزايا القراءة اجلهرية التدريب على جودت اإللقاء، والتعبري عن املعاين بنربات صوتية  

مفهومة، وتكشف للمدرس مواطن الضعف والعيوب ىف قراء طالبة فيعاجلها، كما تعود الطالب 

جل والتلجلج، وتبعث الثقة ىف نفوسهم.على الشجاعة ىف مواجهة السامعني. وتزيل منهم اخل

ا فتتمثل يف ضيق احلصة عن استيعاب قراءة الطالب كلهم، وانشغال بعض  أما عيو

الطالب عن متابعة القارئ. كما تشغل الطالب أحيانا مبراعا ضبط الكلمات، وصحة النطق عن 

ا تستهلك وقتا أطول من القراءة الصامتة. لذلك  متابعة املعاين، وتسلسل األكار، فضال عن كو

كانت أصعب من الصامتة، وأظهر لقدرة القارئ ومتكنه من املقروء، وهلذا احتلت املركز الثاىن يف 

ا حلياة اإلنسان بعد القراءة الصامتة. 21ضرور

القراءة الصامتة.2

من إن القراءة اجلهرية مشهورة بالقراءة املفهمة أى بالقراءة بدون تلفيظ الرموز املكتوبية

حيث املفردات أو الكلمة. وهذه التقنية تستغل االستطالع البصري. إن عملية القراءة الصامتة 

دف إىل استيعاب مضمون املقروء أو ألخذ عدة املعلومات عن مضمون املقروء ىف الوقت السريع. 

فعالة من فلذا أن القراءة الصامتة مهارة أساسية ينبغى أن يستوعبها الطالب ألن القراء الصامتة

تمع III:30/1994القراءة اجلهرية. باالعتماد على مالحظة تارجيان ( ) أن عملية القراءة ىف ا

22قراءة صامتة. والقراءة الصامتة أشد اقتصاديا من القراءة اجلهرية.

.73-72فخر الدين عامر، املرجع السابقة، ص. 21
22 Acep Hermawan, Op.Cit., hlm. 148.
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تعد القراءة الصامتة ذات خطر كبري يف حياتنا، إذ هي وسيلتنا يف قراءة الكتب والبحثون 

الت والرسائل واإلعالنات. وهي خري معني للطالب على حتصيل علومه يف املدرسة والصحف وا

ا تتيح للطالب أن يقرأ  واملنزل واملكتبات العامة. مث هي أسرع من غريها يف التحصيل واالطالع، أل

قدرا كبريا يف زمن قصري، وهذا مطلب تفرضه احلياة املعاصرة بسرعتها وكثرة املطبوعات وتتابعها. مث

ا أيسر من اجلهرية لتحررها من ضوابط النطق و قيوده، وهو ما جيعلها أعون على الفهم والرتكيز  إ

ا تعودهم  م يف القراءة، أل العقلي أثناء التحصيل. كما تتميز بتنمية قدرات الطالب ومهارا

ا والسرعة فيها، وعدم االنشغال بغري املقروء الذي يفرض جتميع االنت باه. كما تشغل االستقالل 

مجيع الطالب يف وقت واحد، وحتتم على كل منهم الفهم املستقل الداقيق، والوقوف على الدقائق. 

ا تسبقها إقرارا للمعىن يف األذهان، وتسهيال  ا ضرورية إلجادة القراءة اجلهرية، لذلك فإ مث إ

لسالمة النطق بعد تعرف الكلمات، والعبارات وإدراك معانيها.

رغم من بعض عيوب هذه القراءة الصامتة، واليت تنحصر يف إخفائها أخطاء الطلبة وعلى ال

ا الطلبة من التدريب على النطق السليم، ومتثيل املعاين، وجودة  م يف النطق واألداء، وحرما وعيو

ا تبقى ضرورية يف حياة الطالب، ويف مجعها مع القراءة اجلهرية يف حصة واحدة إزاح–اإللقاء  ة فإ

ملا أخذ عليها.

ومبا أن القراءة الصامتة هي القراءة الطبيعية املألوفة لإلنسان يف حياته كلها، فينبغي تدريب 

ا بالقراءة احلرة يف املكتبة واملنزل، والعناية مبناقشة القصص اليت يوجه الطالب  الطالب على إجاد

القراءة اجلهرية يف الفصل، وإتباعها إليها أو اليت يتخريها، وإتاحة الفرصة للقراءة الصامتة قبل

مبناقشة حتفز الطالب على الرتكيز واالنتباه أثناء القراءة، وتكشف للمدرس عن نواحي القصور يف 
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استقالل الطالب بالقراءة فيعاجلها أثناء املناقشة. ومما يساعد يف ذلك أيضا تعاون مدرسي املواد 

لطلبة، ومنحهم فرص القراءة الصامتة كلما أمكنهم األخرى مع مدرسي اللغة العربية يف تنشيط ا

ذلك.

وعلى املدرس أن يسدي النصح لطلبة فيما مبكنهم من االستفادة والتمهر يف هذا النوع من 

القراءة، وذلك بإرشادهم إىل املعاجم اليت تزيل غموض األلفاظ املعاين، ودوائر املعارف اليت متدهم 

م، وغري ذلك مما يعني الطالب على االستقالل بالقراءة باملعلومات عن األعالم ونتاجهم و  فنو

23الصامتة واالستفادة منها.

المهارة فى تغيير الرمز المكتوبي صوتا) ۱

مجيع احلروفه ”sillabary“هو إن األجبد العريب خمالف باألجبد الالتيين. واألجبد العريب 

بعضه صائت وبعضه صامت.الذين يدركون حروف ”alphabetic“هو صائت واألجبد الالتيين 

وهذا االختالف نظام كتابة اللغة العربية املبدوؤة من اليمىن إىل اليسرى، وليس فيها احلرف 

الكبري لبداية الكلمة اجلديدة، ىف كتابة اسم اإلنسان، والفرق عن احلرف العريب عند القيام بذاته، ىف 

الوسط وىف األخري.ىف البداية، 

الت العربية وذلك االختالف يصعب الطالب الذين يتعودون باحلروف الالتينية، وا

واجلرائد العربية دون احلركة. إن احلركة عالمة صوتية تعني املعىن ووظيفة الكلمة داخل اجلملة.

إن مهارة القراءة ترتبط باستيعاب القواعد، فلذا، أن مادة املقروؤ للمرحلة االبتدائية البد أن 

فيها احلركة. وتلك احلركة تقلل متدرجة باالعتماد على استيعاب الطالب عن املفردات وأمناط تكون

.72-71فخر الدين عامر، املرجع السابقة، ص.23
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م  الكلمة العربية. والبد أن يتعود الطالب أن يقرأؤا الكتابة العربية دون احلركة للبناء وتطوير قدرا

على الفهم.

المهارة فى فهم معنى المقروؤ)۲

ا وتطويرها، وهذه الناحية نواة مهارة  القراءة. هناك ثالثة العناصر الىت ينبغى االهتمام 

، اجلملة والفقرة. وهذه العناصر الثالثة تساعد املعىن من مادة املقروؤ. والكلمة اتمنها : املفرد

املرتكبة أصبحت مجلة، واجلملة املرتكبة أصبحت فقرة، ومن تلك الفقرة ترتكب األبواب ومن تلك 

لكتب.األبوات ترتكب ا

وينبغى أن تكون مادة القراءة املختارة جذابة ومرحية ومناسبة برغبة الطالب وتطوير 

الطالب. واألساس الرئيسي ىف اختيار مادة القراءة البد أن يكون مناسبا باملنهج املقرر، املوضوع، 

السرية، العلم إما موضوعا (معيار الكفاءة والكفاءة األساسية. وينبغى أن تكون مادة القراءة متنوعة

الشائع، املزاج، السرية الذاتية، الوصف ومن غريها) وتنوع اللغة (اجلريدة، األدب، الكتاب، احملادثة 

24ومن غريها).

. المفهوم العمليب

وأما خطوات تنفيذ طريقة القراءة باستخدام لعبة القراءة االبتكارية لرتقية مهارة القراءة فهي 

فيما يلى:

الطالبو حضوراستعداديفتش املدرس . ۱

يسأل املدرس الطالب عن الدرس املاضى. ۲

24 Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., hlm : 156-158.
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موعتني أو أربع جمموعاتقسمي. ۳ املدرس الطالب إىل ا

يعطى املدرس نص املقروؤ لكل جمموعة. ٤

يبدأ املدرس الدرس بإعطاء املفردات الصعبة ويشرح معانيها. ٥

يقرأ الطالب النص خبمسة وعشرين دقيقة تقريبا.٦

جبة إليهاستو إن كانت مالبحث عن القواعد. ٧

يأمر املدرس كل جمموعة لكتابة األسئلة املتعلقة بنص املقروؤ. ٨

وكل جمموعة يتناوبون ىف تقدمي األسئلة وإجابتها. ۹

يستخلص املدرس املادة الدراسية. ۱۰

وأما مؤشرات جناح مهارة القراءة فهي فيما يلى :

حمتوى املقروؤ جيدايقدر الطالب على فهم . ۱

بقراءة اجلهريةجيدايقدر الطالب على قراءة النص العريب فصيحا و. ۲

إليهاستوجبةاملاألساسية يقدر الطالب على فهم القواعد . ۳

يقدر الطالب على إجابة األسئلة املناسبة مبحتوى املقروؤ. ٤

در الطالب على ترمجة القراءة جيديق. ٥

تعيني األفكار الرئيسية من املقروؤ.يقدر الطالب على .٦
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لقراءة باستخدام لعبة وأما درجة جناح مهارة القراءة لدى الطالب بعد استخدام طريقة ا

بتكارية فهي فيما يلى :القراءة اإل

جيد جدا:%۱۰۰ - ٧٦. % ۱

: جيد٧٥%- ٥٦. ۲%

: ناقص٥٥% - ٤۰. ۳%

: غري جيد%۳۹-۰. %٤

االفتراض. ج

Ha :لقراءة باستخدام لعبة القراءة يوجد الفرق اهلام بني مهارة الطالب الذين يتعلمون بطريقة ا

.بتكارية والطالب الذين يتعلمون بدون استخدامهااإل

Hoلقراءة باستخدام لعبة : ال يوجد الفرق اهلام بني مهارة الطالب الذين يتعلمون بطريقة ا

.ون بدون استخدامهابتكارية والطالب الذين يتعلمالقراءة اإل

السابقةةالدراسد. 

ا "أريانا سوسانيت " وهى طالبة ىف قسم تدريس اللغة العربية سنة هذا البحث قد قامت 

اللغة العربية لدى ىف درسطريقة القراءة لرتقية مهارة القراءة طبيق. وموضوع حبثها "فعالية ت۲۰۰٨

هيلري". وحاصلة يإندراجر قةمبنطالعلوم كمفاساملدرسة الثانوية "نور ىف الثامن الصفالطالب 

ام وسيلة اللعب حبثها جيدة لرتقية مهارة القراءة. والفرق بني البحث األول والثاىن يقع ىف استخد

(قدرة الطالب ىف بتكارية). والتشابه بينهما فعالية طريقة القراءة لرتقية مهارة القراءة(لعبة القراءة اإل

.قراءة الكتب العربية


