
الفصل الثانى

النظريات دراسة 
النظري. المفهوم١

التدريسمهارةمفهوم .أ

يف كّل عمّلية التعليم، أّما يف تعليم الرّياضّية، الفّنية، كل شيء يوجدعاّمة هى  هارةامل

عمّلية التعليم جّيدًا أم غري جّيد، طبعًا حيتوى على متعّدد اماالرّياضة، علم العامل، و غري ذلك. 

السعى، والنظم وكذلك فيها الوسائل و طاقة اإللقاء. و ليس من املمكن أّن عملّية التعليم بدون 

املدرس نقول ان املهارةنستطيع أن هارةلذلك السبب، املالسعى إللقاء األشياء على الطالب.

، هارةقر ير املب. والبّد أن يهتمّ ةكالنظام اخلاّص عاّما عند اإلختيار، الرتتيب، و إلقاء املاّدة اللغويّ 

1. ان أساسا للتعليميكوننفرق بني املهارة و املدخل  الذانينبغى أن 

كانت تدريس علوم أو رياضيات أم موسيقي. كل ما تضمنه عملية التدريس سواء  هارةامل

ا جيب أن يتضمن بعض أنواع اإلختيار واإلنتفاء وبعض ئله سواء أكانت جيدا أم رديفالتدريس ك

أنواع التنظيموبعض وسائل وأساليب الغرض. فمن املستحيل أن تقوم بتدريس كل ما يف ميدان 

. 2املغرف اإلنسانية واذلك فعلينا أن خنتار ما نرغب يف تدريسه

املدرس يف إلقاء درسه ليوصل املعلومات إىل املهارة يف التدريس هى النظام الذى يسري 

أذهان الطالب بشكل يتحسن أغراض الرتبية. املهارة القومية أو املثلى يف التدريس هى املهارة الىت 
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يوصلنا إىل مقصودنا إىل أقصر السبيل مع اإلقتصاد يف اجلهاد حبيث ال جيهد الطالب وال حيدث له 

امللل العقلى. 

هناك مهارة واحدة ثابتة فتتغّري الطرق حسب سّن الطالب إختالف الطرق: وليست

ودرجة رقيهم العقلى وحسب املاّدة الىت تراد تربيته مما ميكن من اختالف الطرق. فيجب أن تكون 

معّينة للعقل على النمو جبيث جتعل الطالب يتطلبون من العلم املزيد يف أيّام دراستهم و بعدها. 

ة على كّل قواعد أساسية مستنبطة عن العلماء حسب تطور العقل وطرق التدريس العاّمة مبنيّ 

3ونشؤه. 

مهارة التعّلم هذا يتأثّر على تعّلم الطالب. مهارة التعليم غري جّيد الذى يُفهم املدّرس ذو 

عاقبة سيئة على تعّلم الطالب. املدّرس الذى دائما يستعمل مهارة اخلطابة يسّبب إىل ملل 

غري فّعال. أّما املدّرس املتقّدمّي يشجع أن جيّرب الطرق اجلديد، يستطيع أن الطالب، النعاس، و 

4يساعد على ارتقاء نشاط التعليم و يرّقى الدوافع تعليم الطالب. 

املدخل، املهارة، و أسلوب له العالقة املرتبة، وهى أسلوب مبعىن الشرح من املهارة، أّما 

هو مجاعة اإلفرتاض عن حقيقة اللغة، تعليم اللغة، ة تعّلم املهارة مبعىن الشرح من املدخل. املدخل

، معھد دارالسالم كونتور التربیة و التعلیم بكلّیة المعلّمین اإلسالمیّةمحمودیونس و محمد قاسح بكر،3
12اندونیسیا، الصفحة 
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اللغة. املدخل، ألّن هو التصديق أو النظارة الفلسفة عن فطرة اللغة، وحقيقته   اإلفرتاض الذي 

5نظرّي يعتّد بإصالح العاّمة اليت ال حيتاج على إثبات الدليل.

ا املعلم يف تدريسه لكي ينبغي إىل مهارة التدريس أساليب وتقنقيات اليت تستخدم 

أهداف التعليميه أو ميلك التالميذ املدارس يستخدمون الطرق املتنوعة لرتقية مهارة اللغوية, ولكن 

أن من قبله أحسن إذا املدارس يهتمون املبادي يف تعليم اللغة العربية. ومن املبادي املهمة اليت جييب

واألساليب تتحدد دائما يف ضوء األهداف, أى إن أهداف هارةتكون واضحة لدينا هي أن امل

حتديد تعليم اللغة العربية هو الذي حيدد الطرق واألساليب اليت تتناسب وحتقيق هذه, و من مث 

6تدريسه, ونظام الدرس الذي يقدمه نظرامهارةفتحديد املدرس ألهدفه هو الذي حيدد 

هي واحدة من أهم مكونات وأيضا حتديد ما إذا كان أو مل يتم التوصل لغرض هارةامل

، خصا يف تعلم اللغة هارةال شيء لذلك من التعليم والتعلم األنشطة اليت ال تستخدم امل.التدريس

النحوية، مهارةلطاريقاليت ميكن للمعلمني استخدامها يف تعلم قواعد اللغة العربية حتدثرتمجا.العربية

.الكهربائيةمهارةالتواصل، و مهارةصوت لساين، و مهارةالقراءة، و مهارةاملباشرة، و هارةملا

5 Op.Cit. Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Hlm 78
52محمود كامل الناقي, لوف جیت. صفحة : 6



بيةتعليم اللغة العر مفهوم.ب

التعلم هو األعمال التجارية يستخدمها املدرس ليحصل أنشطة املادة التعليم املواتية لتبلغ 

.7الغرض

التجارية املنهجية متعمديا من املدرس بية هي أعمال تعلم اللغة العر Nana Sudjanaقال 

لتجعل حالة ليحصل على أنشطة التعليم. ىف التعلم تقع تفاعل بني املدرس و الطالب. جبانبها 

يستجدم املدرس األنشطة ليحصل الطالب اىل الغرض و اكثر من ذالك الطالب يقوم بأنشطة 

ا مدرس يعىن أنشطة التعليم اإلجتاهي اىل الغرض امل قصودة.املخطط 

ذة  بية هي أعمال التجارية التعليم لطالب لتعلم اللغة العبارة نقول ان تعلم اللغة العر و

.8العرابية مع املدرس كامليسرين لتنظم أنواع العناصر لتحصل األغراض املقصودة

التعلم والتعليم مفهومان ال يتجزآن. التعلم يدل على ما فعله املرء كاملوضوع الذى يقبل 

9والتعلم يدل على ما ينبغى أن يفعله املدرس.الدرس 

Hilgardعن قول Zalyanaالتعلم لغة "حماولة ألخذ املهارة أو العلم". نقلت  And

Bower.10إن التعلم هو أخذ املعرفة من خالل اخلربة، استيعاب اخلربة وإجياد املعلومة إصطالحيا

7AcepHermawan.MetodologiPembelajaranBahasa Arab.PT Remaja Rosdakarya,Bandung.2011.
Hlm.32
8 http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2236638-pengertian-pembelajaran-bahasa-arab/
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إن التعلم هو نشاط فعله الفرد وعيا ألخذ االنطباع مما تعلمه واحلاصلة Zalyanaقالت 

التعلم حقيقة العملية تعىن عملية التنظيم، تصريف البيئة املوجودة حول 11من تفاعله بالبيئة حوله.

عندما قام املدرس بعملية التعلم التعليم 12الطالب حىت تنشئ وتؤيد الطالب ألداء عملية التعلم.

ه أن يهتم باألحوال اآلتية إمجالية.فالبد ل

استيعاب املادة الدراسية.أ

الرضا على املادة الىت تدرس.ب

اخلربة الشخصية واملعرفة الىت أملكها الطالب..ت

عدة الطرق..ث

يرقى املدرس نوعية تعليمه. وال ميكن للمدرس أن يستوعب مجيع املواد الدراسية..ج

جيدة.يعطى املدرس املعرفة الفعلية و يهيئها .ح

إعطاء املدح..خ

13يستطيع املدرس أن ينشئ محاسة التعلم فردية..د

19,نفس املرجع ص 11

29,املرجع السابق ص 12

13Slameto, BelajardanFaktor- Faktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta: RinekaCipta,
2003, 95.ص



القراءةمهارةمفهوم.ت

ا خمتلفة. قراءة ذو معىن كالتعليم القراءة, اّما  قراءة عادة يستوي مع مصطلح املطلعة مع ا

يعين أن هذا املصطلحان كعمليةوميكن تفسري. تقرأماوفهمحتليلعلىمزيد من الرتكيز مطلعة  

من حتليل احملتوى القدرة على فهم و مستوىيصل إىلبصحةالقراءة املهارة القراءة يشمل متارين

14القراءة.

القراءة هي اتقان من اللغات األجنبية لتبدأ من براعة اللغة أصغر هارةإن األساسية من امل

يعىن واملفردات اللغوية وهي اليت بدأ بواسطة ممارسة النطق الصحيح وفهم من إتقان اللغة اليت أصغر 

15إتقان اللغة بشكل عام. يف حني أن نطق الكلمات والنطق اجلمل اخلري والصحح.

مدرسة الثانوية هي عملية التعلم للتوجيه وتطوير واحلفاظ على التعليم اللغة العربية يف 

الكفاءة يف التكلم اللغة العربية بنساط، أو السليب. قدرة الناطقة باللغة العربية نساط هي القدرة 

على التواصل، إما شفويا هي قادرا على التحدث مع اآلخرين،  مكتوب كما جعال مقال. مهاراة 

قدرا لفهم خطاب اآلخرين وقدرة الفهم القراءة، وتطوير املواقف اإلجيابية اللغة العربية سليب هي

اللغة العربية.

14. Ahmad fuad efendi .Op. Cit. h. 41
15. Acep Hermawan. Op. Cit., h 194



املباشر يعطي اهتماما أقل إلتقان القراءة والكتابة وتشجع املعلمني وخرباء هارةاستياء إىل امل

غة اللغة للبحث عن طرق جديدة. يف ذلك الوقت الرأي املتزايد يف صفوف املعلمني أن  تعلم ل

أجنبية مع إتقان مجيع املهارات اللغوية اهلدف هو شيء مستاحيل. ولذلك اقرتح أستاذ كوملان 

مع أهدف التعلم احلق.  واألكثر مهارةاستخدام واحد 1929وزمالؤه يف تقرير مكتوب يف عام 

ملدارس قراءة" وتستخدم يف االمهارة"هارةاملهو مهارة القراءة. مث يسمى هذه التالميذحاجة اىل 

مى املتوسطة والثانوية يف مجيع أحناء الواليات املتحدة وبلدان أخرى يف أوروبا. على الرغم من أن يس

تعليم التعلم األنشطة تقتصر على قراءة التدريبات. التدريبات على ال"مهارة القراءة" ال يعين أن 

يقةالطروقد مت تطوير هذه الكتابة والتحدث يف توفري امدادات كافية حىت مع وجود نسبة حمدودة. 

على افرتاض أن تعليم اللغة ال ميكن أن تكون متعددة األغراض، وبأن القدرة على القراءة هو 

16األكثر واقعية من حيث احتياجات متعلمي اللغة األجنبية.

هي عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم وعرض املادة اللغوية. على أن تقوم هذه هارةامل

اخلطة حبيث التتعارض مع املدخل الذي تصدر عنه وتنبع منه، وحبيث يكون واضحا أن املدخل 

17شيئ إجرائي.هارةشيئ مبدئ وامل

16.Ahmad fuad efendi. Op. Cit .h41
45صفحة:املراجع السابق, ىف املقدمة.حممد كامل الناقة.  17



دف إىل توفري القدرة على قر مهارة اءة بسهولة القراءة هي وسيلة التعلم اللغة اليت 

لديهم املعرفة الكفية من أشكال اجلمل التالميذالقراءة هي أن هارةللطالب. والغرض من هذا امل

18الصحيحة لتسهيل يف الكتابة وميكن أن حتقق يف شكل الكالم عندى حمادثة.

القراءة هي شئ طريق يستعمل مبواد الدراسي بطريق يبداء بقراءة. يعين بداء املدرس مهارة

ء املواد القراءة مث يتبع التالميذ. بل املدرس يستطيع يئمر التلميذ مبباشارة ليقراء مواد الدرسي و يقرا

19يهتم اخر.

مهارة القراءة هي القدرة على التعرف وفهم حمتويات شيء مكتوب (الرموز الكتابية) أن 

يقرأ يف الكبد.

خالل النص الذي كتبه، مث القراءة يف حقيقة هي عملية التواصل بني القارئ واملؤلف من

مباشرة يف العالقة املعرفية  بني اللغة لسان واملكتوبة. نرى أن القراءة هي العملية اليت استخدامها اىل 

لغة او القرى يريدون احلصول على الرسالة اليت نقلها املؤلف من خالل وسيلة من الكلمات

18 Acep hermawan Op. Cit., h., 51
19 Zulkifli. Op. Cit.,  h. 87



ىن من عناصر هذه القرأة، كلمة كعنصر من مكتوبة. قراءة وبالتايل ينطوي على ثالثة عناصر هي مع

20.معىن، ورمز مكتوب

:ةمتاصالةاءوالقر اجلهريةقراءة إىل حد كبري ينقسم إىل قسمني مها القراءة

قراة اجلهرية)أ

قراءة اجلهرية هي يقراء بلفظ او بصوت الرمز املكتبة كما الكلمات او اجلملة اليت تقراء. 

قراءة بصحيح مطبقة بصوت عين لتكون التالميذ يستطيع يتلفظياهداف اساسي يف قراءة اجلهرية

اللغة العربية.

يف هذا القراءة اجلهرية التالميذ واجب يعريف على اصوات احلرف العراب و تدريب يف 

القول بصحيحة, الن اذا ال,  فكان التالميذ سوف تكون التعاب يف االستقبال, من غري ذالك 

الكلمات اليت تعرف التالميذ, هدفه لكي التالميذ ليسعر التالميذ ايل املدرس احسان تعريف 

ل الكلمات  التبعه اىل التالميذ.مث املدرس يعطي االمثلة من القو التعب

20 Acep hermawan. Op., Cit., h 143



القراءة الصامتة)ب

بال صوت الرمز املكتبة  ى ايضا بقراءة يف القلب يعين يقرأاو يسمالقراءة الصامتة

هي لتسّلط على حمتوي النص او ياءخذ القراءة الصامتةكالكلمات و اجلملة اليت تقراء.اهداف 

اعالن من اكثار عن حمتوي النص بالوقت السرعية. سعي على املدرس لرتقية على قدرة حمتوية 

انتهى قراة.النص بسرعية يعين يعطي كثري من  التدريب اىل التالميذ بسبت الوقت يف

متة املهمة يعين: الكلمات واجلملة و الفقرة, كلمة من الكلمة اثالثة اساس يف القراءة الص

الفهم اجلملة حيت الفقرة و ايضا حمتوية النص الكفية.  اليت تقراء والتفهم بسرعية بالتلك يساعد عن

حح او خطاء, كلمة ليعريف فهم التالميذ من حمتوية القراءة  املدرس يعطي السؤال كما" ص

21املوزحح, ترتيب الكلمة واخر.

21 Ibid Acep Hermawan144-150



خصائص القراءة الجيدة.ذ

إملام يف نطق بصوت احلروف من املخرج)أ

أالصوات املتنوعة الىت تتوافق مع احلروف والكلمات واجلمل)ب

ماهر يف قراءة ال تقطيع الكلمات الىت ميكن أن تلحق معىن )ت

22يهتم احكام القراءة كمثل اذغام و اقلب وقف وغريه.)ث

القراءةمهارةاجابية .ر

لطالب اللغة األجنبية إما للقراءة بصوت واضح تنطوي اأعطى مهارة قراءة جيدة على )أ

على النطق والفهم القرائي.

العاصمة قراءة. هذا التواصل هو أن نفهم القراءة اجليدة هي التواصل قارئ مع اللغة من ال)ب

مع قراءة جيدة

القدرة على القراءة عالية تسهل للقارئ لفهم الثقافة من لغة أجنبية. التفاهم الثقايف من )ت

اللغة األجنبية اليت تعلمهم هي واحدة من االحتياجات غري اللغوية اليت حتتاج إىل كل 

طالب من اللغات األجنبية.

22 Zulkifli. Op. Cit., h.,88-89



هي:القراءةمهارةسلبية .ز

قراءة مناسبة تعطى للطالب الذين حيبون القراءة، ولكن أقل مالءمة بالنسبة هارةامل.أ

ألولئك الذين ال حيبون القراءة، وميكن أن يكون هذا ليس مولعا بقراءة سوف تواجه امللل 

يف التعلم.

ا على التواصل لفظيا الذي يتعلم. يف .ب تؤكد على مهارات القراءة قد يؤدي إىل نقص قدر

لعامل املعاصر لتطوير تعليم العلوم ليست جمرد وسيلة لقراءة أي وسيلة أخرى حني أنه يف ا

ال تقل أمهية هي حوار أو مناقشة شفويا.

قراءة سريعة يف بعض األحيان جمرد جانب من جوانب كمية، يتم جتاهل جوانب اجلودة .ج

23يف حني أن هذا لن يؤدي إىل فهم متعمق للمشكلة يف القراءة.

السابقةاتدراسال.2

:فمنهالبحث اهذا منالسابقة اتدراسالاما 

سة عن تعليم شبه اجلملة للصف األول ىف املدرسة الثانوية درا"البحث تقدمها .أ

الىت حبثها عبد احلليم برقم "كوواق بنجكينج الغربية كمبارالنموذجيةاحلكومية

فعاال"%. "78,88يف مرحلة عاليةنتيجتها .10712000404القيد:
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النحوية ىف الصفقواعدالستقرائية و رغبة الطالب يف تعلم االهارةاملتنفيذ عنالبحث .ب

أعدها يوفيدوس، برقم القيد " الذياخلامس مبعهد دار النهضة طوالب ببنكيج

جيد"%. "75,4يف مرحلة عاليةنتيجتها .10612003141

لبحث هذه الّرسالة حتت فرق بني البحث واماالبحثهذا من الشرح السابق عرفنا عن

القرأندرسة الثانوية دارالقراءة ىف تعليم اللغة العربية يف املمهارةتطبيق:" موضوع

."كمبار

ليالمفهوم العم.3

أما 0كمبارالقرأنالقراءة ىف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية دارمهارةتطبيق

:هيفالقراءةمهارةخطوات 

ستقدم يف شكل إدراك شعوري،أو املاضية و التاليةاملواد يعلق املدرسمقدمة .أ

املعلمةاملواد عناالختبارات األولية

ملاجليف بتقدمي األمثلةصعبة الحات صطالاملفردات واالاملدرسعطىي.ب

.دقيقة15-10ةمتة  مداصاءةقر الطالب بو أمريقدم نص القراءة خاصة،.ت

تسري باللغة العرابية. هذه اخلطوة مضمون املقروءمناقشة عن .ث

القراءةباالجياز مناقشة القواعد .ج

أول احملاضرةصعبة الفردات املمعىناملعلم بشرح.ح

24.الواجبة املنزلة عن الدرس التايلاملعلم يعطي احملاضرة.خ
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