
الثانىالفصل

دراسة النظريات

المفهوم النظريأ. 

تعريف طريقة القراءة. ۱

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

أن املفردة وسيلة إللقاء املعلومات. ووحدة اللغة الصغرى هي مفردة، وكل معىن املفردات يعني معىن الكلمة، فلذا

عنصر يعني حالة اللغة. فلذا، أن اللغة مكونة تعليم اللغة الضروري. وتعليم اللغة كاللغة األجنبية كأنه ميرن املتعلم 

لفهم األفكار الرئيسية أو األراء املتضمنة ىف نصوص اللغة األجنبية املتعلمة. ومن خالل استيعاب هذه املفردات 

قرة وبالتاىل مجيع اللغة. وقد حقق سوليمان وأصدقائه أن املفردة عنصر تعليم يقدرون على فهم الكلمة حىت الف

) أن القراءة ۱۱:۱۹٨٦() كما قال البدرى ۱۹۳۲اللغة الضروري. والعنصر اآليت فهم املقروؤ. وقال فاملري (

1سريعة البد أن يسبقها النطق الصحيح، طالقة النطق واستخدام األمناط اللغوية.

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

القراءة، حيصلوه ىف هذه الفرتة القصرية هيأنملدة عامني فقط، وأن اهلدف الوحيد الذى استطاع هؤالء التالميذ

امللحوظ على اىف هذه الفرتة، وتأثريهوقد كان هلذا األمر أثره ىف االجتاه إىل تعليم القراءة فقط للغة األجنبية

مدرس اللغات األجنبية، ولذلك كان شغلهم الشاغل هو البحث عن إحدى الطرق لتعليم القراءة حىت يتمكن 

من املعروف أن مهارات هذه الفرتة القصرية (مدة عامني) السيطرة على مهارات القراءة املختلفة، و الطالب ىف

جبميع أنواعه والسرعة ىف القراءة، وأضاف البعض إىل ذلك ما يسمى بالقراءة اجلهرية التعرف والفهم :القراءة هى

1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,Jakarta : Remaja RosdaKarya, hlm. 193.



Oral reading أوReading aloudالطلبة يدبرون على قراءة اللغة القومية األجنبية مع فهم مباشر للمعىن توكان

القائمني على هذه الطريقة أن بدون أية حماولة مقصودة لرتمجة ما قرؤه إىل اللغة القومية، وقد كان مفهوما لدى

السهولة ىف تعلم القراءة، يرتبط ارتباطا مضطردا بتدريب الطلبة على النطق الصحيح وفهم لغة احلديث غري 

املعقدة، واستخدام الرتاكيب اللغوية البسيطة استخدامها شفويا. وعلى هذا كان من الضرورى جدا للطالب أن 

ساعده ذلك على الفهم اجليد للنص ىف أثناء القراءة الصامتة.يقرأ جهرا قبل القراءة الصامتة لي

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 حباجات القارئ وذلك مثل 

لى معرفة بعض الصيغ اخلاصة باألفعال واألزمنة والنفى واالستفهام، وليس معىن هذا الغض من أمهية مساعدته ع

القواعد األخرى إال أن املوقف احلاىل ىف التعلم ال حيتاج إىل تقدمي مثل هذه القواعد.

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

ا، إذ أنه كان مؤكدا أن الصورة الشفوية أو السمعية للغة سوف تساعد  كثريا من العبارات البسيطة ويتحدث 

القراءة توجد كثري من األنشطة الشفوية الىت القراءة، هذا عالوة على أنه ىف أثناءالطالب فيما بعد حني يتعلم

رية وىف األسئلة واإلجابات.تتعلق بالنص املقروء يبدو ذلك ىف القراءة احله

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 ختضع إلشراف - 2

املدرس.



ة : من أهم أهدافها تنمية الثروة اللغوية والتدريب على قراءة اجلمل التامة وفهمها، كذلك  والقراءة النظامي

كان يستخدم من هذا النوع من القراءة ىف شرح القواعد. ومل يكن الطلبة يشجعون بأى حال من األحوال على 

ألوفة من السياق.الرتمجة إىل اللغة القومية بل كانوا يشجعون على استخراج معاىن الكلمات غري امل

أم القراءة الواسعة واملكثفة : والىت كانت تتم خارج الفصل فقد كان الطالب ىف هذا اجلزء يقرأ حبرية تامة 

املوضوعات الىت يشعر مبيلة إليها، لكن الطالب لن يرتك دون تقدمي مساعدة فقد كانت هناك بعض الكتب 

فة ىف القراءة.اخلاصة الىت طبعت خصيصا لتواجه املستويات املختل

ذا أيضا ميكن للطالب أن يقرأ كثريا ىف  ذا الطريقة يكتسب الطالب مفردات جديدة ويتعرف عليها و و

اللغة األجنبية ويتعرف على مواطن االتفاق واالختالف بني ثقافته، وثقافة اآلخرين الذين يتعلمون لغتهم.

ا تزيد من قدرة  الطالب على القراءة باللغة األجنبية، لكن من ناحية ولعل من أهم مزايا طريقة القراءة أ

ىف لغتهم القومية. وعلى أية أخرى كانت هذه الطريقة عبئا على الطلبة الذين لديهم صعوبات خاصة ىف القراءة

ا. إذ قد ظهر بعد  حال فإن طريقة القراءة ال تؤدى إىل تكوين هذا الطالب الذى يفهم اللغة األجنبية ويتحدث 

2العاملية الثانية أن االتصال الشفوى بني الشعوب ينبغى أن يكون من أهم أهداف تعليم اللغات األجنبية.احلرب

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

لدرس ويهتم به الطالب األخرون مث يتبعونه. الطالب. بل أحيانا، يستطيع املدرس أن يأمر أحد الطالب لقراءة ا

كيفية التعليم القراءة النصوص يعىن نصوص اللغة العربية.طريقة القراءة هى

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

تها ويأمرهم املدرس متناوبني.املدرس. وبعد ذلك يأمر املدرس أحد الطالب لقرائ

.76- 74، ص. بةمكتبة وه:، القاهرة2003، ، املرجع ىف تعليم اللغة العربية لألجانب (من النظرية إىل التطبيق)،فتحى على يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ2



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

للمرحلة األوىل. وبالتاىل يكتب املدرس الكلمات الصعبة على السبورة أو الكلمات ال يعرفها الطالب لزيادة 

اية امل 3واضع املقرر.خزانة املفردة، وهلم جرا حىت 

تطبيق طريقة القراءة فى عملية التعلم والتعليم. ۲

وأما خطوات استخدام طريقة القراءة فهي فيما يلى:

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

.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 املنظمة ومن .و

.غريها

4ملوسعة تعلم ىف املنزل وتعرض حاصلته ىف اللقاء اآلتى.ومادة القراءة ا.ز

اللغةتعريف لعبة . 3

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

هى تستطيع أن ). و ۱۹٨۳:۹ألن تعليم اللغة العربية ىف األساس حيتاج إىل احلالة املرحية (ناسف مصطفى، 

3 Ahmad Izzan, Loc.Cit.
4 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 53-54.



تكشف الطاقة املوجودة ىف نفس الطالب كاملة عند تعليم اللغة داخل الفصل، ألن ذوق املنافسة أو املسابقة 

5موجود ىف نفس الطالب والسيما للمتعلم املبتدء.

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

(ج) الزينة، (د) العمل املنفذ بدون اجلد. مبعىن : (أ) األلة للعب، (ب) املعرض،) ۱۹٧٦:٦۲۰(نتا روودرمفو 

نشاط ألخذ املهارة اللغوية اخلاصة من خالل السرور.)۱۹٨٧:٦۱(رنو باواللعب اللغوي عند سو 

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

بني املتعلم للوصول إىل اهلدف املقرر بالقوانني اخلاصة.

أهداف اللعب اللغوي. 4

رنو،باإن اللعب اللغوي ميلك اهلدف املتعدد يعىن للسرور ومترين املهارة اللغوية اخلاصة (سو 

و تقومي ). واللعب اللغوي وسيلة جديدة ىف تعليم اللغة العربية. وهذا اللعب ال يهدف إىل مقياس أ۱۹٨٧:٦۱

حاصلة تعلم املتعلم بل هو مدخل ىف التعليم.

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

لبناء املنافسة السليمة أو التفوق بني بعضهم واألخرين.أ

لتشجيع املتعلم ىف املشاهدة واالشرتاك ىف اللعب.ب

لدافع النفس ىف املعرض.ج

عمل اجلماعي ىف أداء العمل أو للوصول إىل الفوزلتعلم ال.د

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

6.الرياضيحيهدف إىل الوصول إىل الفوز. وجانب ذلك أن املتعلم يتعلم الرو 

5 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, 2009, Malang : UIN-Malang Press..
6 Ibid., hlm. 80-81.



ذا اللعب يستطيع أن يطور إحدى الناحيات الىت واللعب ىف تعليم القراءة يشجع املتعلم ليتقدم جيدا. وه

أملكها الطالب إما الناحية املعرفية، الوجدانية، النفسة احلركية أو االجتماعية. بل أنه يساعد أن يندمج مجيع 

7تلك الناحيات.

. لعبة ترتيب الحوار5

تخدام اللعب عند كانت عملية التعلم والتعليم جذابة إن كانت تلك العملية تستخدم الوسيلة. واس

التعلم خيرتع اجلو املريح عند التعلم حىت جترى عملية التعلم والتعليم بدون اإلجبار. كان الطالب يتعلمون 

باملالئمة ويأخذون االنطباع العميق عن املادة الدراسية.

تطيع ترتيب احلوار بالصحيح و يستطيع تعريف هيئة و  الطالب يسدف لكي لعبة ترتيب احلوار

موضوع الكالم ىف احلوار  بالسديد.

إن اللعبة ىف مهارة القراءة يطور إحدى الناحيات املوجودة لدى الطالب منها املعرفية، الوجدانية 

والنفسية احلركية بل يساعد إندماج تلك الناحية.

ة جدا منها حوار، مواجه البطاقة، تعبري الكلمة، تشكيل املفردة/ واأللعاب املوجودة ملهارة القراءة كثري 

الكلمة، اكتشاف الكلمة، االشرتاك وغريها.

احلوار مترين االستجوابة املزدوج ملساعدة الطالب قادرين على أداء احلوار باستخدام املفردات أو التعبري 

للحصول على مهارة الكالم. وهذه املهارة حمصولة املعرض داخل التقدمي واملفردات. وهذا احلوار يساعد الطالب 

.8عليها بدعم البيئة املطابقة ىف املدرسة.

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

8 DR. D. Hidayat, Pelajaran Bahasa Arab Tsanawiyah. PT Karya Toha Putra, Semarang : 2010, hlm 2



فيما يلى:لعبة ترتيب احلواراستخدام وأما خطوات

أعد املدرس القصص املقطوعة فقرة ففقرة.1

حلظةيعرض املدرس تلك القصة إىل الطالب .2

ة إما فرديا أم مجاعيايأمر املدرس الطالب برتتيب قطعة الكلمة أو الفقر .3

وبعد أن رتب الطالب تلك القطعة يأمرهم املدرس بقرائتها تامة.4

9يقوم املدرس باإلصالح بعدة التغيريات "املثال املعرض".5

وكل جمموعة يتناوبون ىف تقدمي األسئلة وإجابتها.6

مهارة القراءة.6

لب، إذن، أن القراءة حتتوى على القراءة هي النظر وفهم احملتوى مما يكتب من خالل التلفيظ داخل الق

10التعرف عن الرمز املكتوب املوجود فيه والفهم عن حمتواه.;املهارتني 

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

ال رموز لغوية خيتارها املرسل ان كان متحدثا أو  فعند ممارسة أى من هاتني املهارتني، يكون املتعلم متأهبا الستقب

كاتبا، وال يستطيع املتعلم، واحلالة هذه، أن يتحكم يف اختبار رموز الرسالة وال املعلومات اليت حتتوى عليها وال 

9 Imam Asrori, Aneka Permainan : Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, Hilal Pustaka Surabaya,
2009, hlm 74-75

10 Ahmad Izzan, Op.Cit., hlm. 149.



ا  األسلوب الذي تقدم به، وتنحصر استجابته يف االستقبال واالستيعاب يف فهم أصوات اللغة أو كلما

11املكتوبة.

يقول صالح العريب: ختتلف أمهية القراءة باختالف الفلسفة الرتبوية وطرق التدريس اليت يتبعها املربون. 

فعندما كانت طريقة النحو والرتمجة هي السائدة، كان للقراءة أمهية تفوق غريها من املهارات. وملا انتشرت طريقة 

دور حوله كل األنشطة الرتبوية. وبدأت أمهية القراءة القراءة وكثر مؤيدوها صارت هذه املهارة هي احملور الذي ت

تقل كثريا عند أتباع الطريقة املباشرة والطريقة السمعية الشفهية. ولعلنا نذكر أن هاتني الطريقتني ظهرتا إلصالح 

ري مها العيوب اليت الحظها املربون على الطرق التقليدية اليت سبقتهم واليت أعطت القراءة والكبابة أولوية على غ

من املهارات اللغوية. ولذا كان من الطبيعي أن ينتقل االهتمام أىل املهارات الشفهية بشكل مبالغ فيه يف أول 

12األمر حىت يتحرر املعلمون من اعتمادهم التام على القراءة والكتابة.

مهاراة القراءة :

قراءة نص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح- 

باملكتوبة بسهولة  ويسرربط الرموز الصوتية - 

معرفة كلمات جديدة ملعىن واحد (مرادفات)- 

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 

العام من النص املقروءاستنتاج املعىن- 

التمييز بني األفكار الرئيسية واأفكار الثانوية يف النص املقروء- 

. 95اجليزة : الدار العاملية للنشر والتوزيع، ص. - 1، ط2008، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد اهللا، 11
.99- 98.، ص. املرجع السابقة12



13إدراك ما حدث من تغري يف املعىن يف ضوء ما حدث من تغري يف الرتاكيب.- 

وغريها- 

مهارة القراءة هي قدرة على التعرف وفهم حمتوى الرموز املكتوبية بالتلفيظ أو حتليله داخل القلب. 

تلك العملية عالقة ة أن القراءة عملية االتصال بني القارئ والكاتب من خالل النص الذى كتبه. وىفوحقيق

هي عملية استخدمها القارئ )٧:III/۱۹۹٤(نمعرفية بني اللغة الشفهية واللغة الكتابية. والقراءة عند تارجيا

املعىن كعنصر ;قراءة تورط ثالثة عناصر ألخذ املعلومة الىت يريد أن يلقيها الكاتب من خالل الكلمات. إن ال

حمتوى املقروؤ، والكلمة كالعنصر الذى حيصل على املعىن والرمز املكتويب كالعنصر البصري. وانتقال الرمز املكتويب 

).۱۹٦۲:٥٧يسمى القراءة عند إبراهيم (

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

والقراءة عملية ناشطة التفكري منفذة من خالل النظر إىل 14املعريف والنفس احلركي بل ترتبط بتعمق حمتوى املقروؤ.

املقروؤ. والقارئ حيلل املعلومات املأخوذة من النص ألخذ املعىن. والقراءة نشاطة ضرورية ىف احلياة اليومية، ألن 

15املعلومات بل تتوظف لتوسيع املعرفة ولغة املرء.القراءة ال ختتص ىف أخذ

عالقة بني لعبة ترتيب احلوار بالقراءة يستطيع ترقي مهارة القراءة لدى الطالب ىف املدرسة الثانوية 

احلكومية فادنج موتونج.

المفهوم العملي)ب

: هذا املفهوم مستخدم لتحديد املفهوم النظري. هذا البحث يتكون من املتغريين ومها 

.171، مكة املكرمة : جامعة أم القرى، ص. 1985، إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةدليل ىفرشدي أمحد طعيمة، 13
14 Acep Hermawan, Loc.Cit.
15 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit., hlm. 60.



) لرتقية مهارة القراءة. هذا البحث حبث جترييب 2فعالية استخدام طريقة القراءة بلعبة ترتيب احلوار ()1(

فألجل ذلك تأخذ الباحثة الصفني (الصف التجرييب والصف املراقب). والبيانات مأخوذة من االختبار، وتدور 

التجرييب يتعلم الطالب اللغة العربية باستخدام الباحثة كاملدرسة عند عملية التعلم وتعليم اللغة العربية. والصف

طريقة القراءة بلعب ترتيب احلوار. والصف املراقب يتعلم الطالب اللغة العربية باستخدام الطريقة العادية الىت 

استخدمها املدرس. واملادة املدروسة ىف هذين الصفني مساويتان. 

وار فيما يلى :وأما خطوات استخدام طريقة القراءة بلعب ترتيب احل

واملصطلحات الصعبة. وإيضاح املعىن بإتيان التعريف اتالتعلم بإعطاء املفردةبدأ املدرست.1

واملثال.

.يقرأ الطالب نص القراءة صامتة خبمسة وعشرين دقيقة تقريبا.2

القصص املقطوعة فقرة ففقرةةأعد املدرس.3

حلظةتلك القصة إىل الطالب ةعرض املدرست.4

لطالب برتتيب قطعة الكلمة أو الفقرة إما فرديا أم مجاعيااةأمر املدرست.5

بقرائتها تامةةأمرهم املدرستوبعد أن رتب الطالب تلك القطعة .6

16باإلصالح بعدة التغيريات "املثال املعرض"ةقوم املدرست.7

وكل جمموعة يتناوبون ىف تقدمي األسئلة وإجابتها.8

تستخلص املدرسة املادة الدراسية.9

جناح مهارة القراءة فهي فيما يلى :وأما مؤشرات

يقدر الطالب على فهم حمتوى املقروؤ جيدا. ۱

16 Imam Asrori, Aneka Permainan : Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, Hilal Pustaka Surabaya,
2009, hlm 74-75



يقدر الطالب على قراءة النص العريب فصيحا وجيدا. ۲

يقدر الطالب على فهم القواعد احملتاجة إليها. ۳

. يقدر الطالب على إجابة األسئلة املناسبة مبحتوى املقروؤ٤

لقراءة جيدة. يقدر الطالب على ترمجة ا٥

يقدر الطالب على تعيني األفكار الرئيسية من املقروؤ.. ٦

وأما درجة جناح مهارة القراءة لدى الطالب بعد استخدام طريقة القراءة باستخدام لعبة ترتيب احلوار فهي 

فيما يلى :

: جيد جدا%۱۰۰ - ٧٦. % ۱

: جيد٧٥%- ٥٦. ۲%

: ناقص٥٥% - ٤۰. ۳%

ري جيد: غ%۳۹-%۰. ٤

االفتراضج. 

Ha يوجد الفرق اهلام بني مهارة الطالب الذين يتعلمون بطريقة القراءة باستخدام لعبة ترتيب احلوار :

والطالب الذين يتعلمون بدون استخدامها.

Ho ال يوجد الفرق اهلام بني مهارة الطالب الذين يتعلمون بطريقة القراءة باستخدام لعبة ترتيب احلوار :

الذين يتعلمون بدون استخدامها.والطالب


