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فيتعرعلى

.
املضارعالفعل فيتعرقدرة التالميذ على ذا البحث العلمي الذي يتعلّق مبوضوع تعلّق

:ة سلطان حاضرين الثّانوية اإلسالمية جفارا كمايليسيف النص العريب يف الصف الثّامن مبدر
حفظ املفردات العربية لتنمية قدرة التالميذ يف مهارة الكتابة يف الصف الثامن باملدرسة .١

سنة ) ٣١٠٣١٢٤(سودارمنطاكاتبمسارانج،٢ة اإلسالمية احلكوميةالعالي
.ه١٤٣٠/م٢٠٠٩

وسائل الصورة وتأثريها يف فهم النص العريب للتالميذ مبدرسة األسرار الثّانوية اآلهلية، .٢
.ه١٤٢٩/ م٢٠٠٨سنة ) ٣١٠٣٠٤٩(كاتب على صادقني 

3. Study Tentang Kemampuan dan Kemauan Melaksanakan Salat Fardhu Siswa

SMP Nurul Islam Semarang. (Anisah : 3505007) tahun 2007.

الفعل املضارع يف النص العريب ملعرفة ومن املوضوعات السابقة فلم توجد البحث عن 
يل العلوم كي يستطيع التالميذ احلصول ألنّ إحدى الغرض من التربية هي حتص. قدرة التالميذ ا

الفعل فيتعرقدرة التالميذ على ( على اكرب الدرجات، فلذلك تريد الباحثة عن املوضوع 
).يف النص العريب يف الصف الثّامن مبدرسة سلطان حاضرين الثّانوية اإلسالمية جفارا املضارع

فيتعرعلى.
ريفتع.١

عليه،قويأىشيئعلى–وقُدرةًقدرايقدرقدرمنمصدرلغةالقدرةومعىن
االصطالحياملعىنوأما١تركهأوفعلهمنوالتمكنالشيئعلىالقوةهيقدرةواصطالحا

٢.شيئفعلعلىااللتزامهياإلندونيسيةاللغةالعامالقاموسيفقدرةلكلمة

.٦١٢. ص)١٩٨٦،املشرقدار: بريوت(،معلوف،لويس١
2 W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976)

hlm. 623.
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وهي قدرة خاضرة تقابلها "Ability"مبعىناإلجنليزية املصطلحاتيف اللفظوهذا
وقال أيضا بأنّ قدرة مبعىن الطاقة، والقوة على شيئ ٣.اسبالقابلية إذا نال التدريب املن

٤.والتمكني منه

ويطلق عرفا على التلميذ يف مرحلة . من تلميذ وهو الذي يطلب العلممجعوالتالميذ
التالميذ يف الصف الثّامن مبدرسة سلطان حاضرين مجيعواملراد ا هي . التعليم باملدرسة

الفعل فيتعرعلى وأما املقصود ا هي كيف قدرة التالميذ . الثّانوية اإلسالمية جبفارا
الفعل املضارع فيتعروإذا كان يقدر ويستطيع التالميذ على . املضارع يف قراءة اللغة العربية

.يف قراءة اللغة العربية فيفهم التالميذ عنه

تعريف.٢
واالستقبالَ،احلالَحيتملبزمانمقترننفسهيفمعىنعلىدلّمافهواملضارعوأما

يقعحدثعلىيدلّماهواملضارعالفعلأمااهلامشيأمحدوقال٥.ويتعلَّموجيتهدجيئُ: مثل
٦.كيقرأُ: بعدهأوالتكلّمزمانيف

ويكتب،يقرأُ: حنوبعده،أوالتكلّمزمنيفشيئحدوثعلىدلّماواملضارع
لالستقبالويعينهالنافيتان،وماوالاإلبتداءالمللحالويعينه. واالستقبالللحالصاحلفهو

٧وإنوأنولنوسوفالسني

املضارعالفعلعالمةأنّفيفتعراملضارعالفعلعنالسابقةالتعريفاتمننظرا
:يليكماهي

:علىيشتملالذياحلالزمنعلىيدلّ)١
.غداتكسبماذانفستدريوما: حنوالنافيةما.أ

. صاالوىل،. ط) م١٩٨١املالييين،العلمدار: بريوت(-،اخلواىلعلىحممد٣
١٦٠.

.٧١٨. ص،الثانية. ط) م١٩٧٣،املعارفدار: مصر(،الثايناجلزءوآخرون،أنيسحممد٤
.٢٤. ص)٢٠٠٥،قاهرة: احلديثدار(،جامعالغالييين،الشيخ مصطفى ٥
.٢٥. ص) ه١٤٥٤،بة التوفيقيةاملكت: بدون مكان (،،أمحد اهلامشي٦
. ص)م١٩٩١،كثريابندار: بريوت(،شذخ أمحد بن حممد بن أمحد احلمالوي،الشي٧

٤١.
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.اإلصالحاالّيدأرإن:النافيةوإن.ب
.الواقعإالّأقواليلوليس: النافيةوليس.ج
.بهتذهبواأنليحزنينإني: االبتداءوالم.د
٨.الساعةأواآلنأسافر: وحنوهواآلن.ه

:علىيشتملالذيستقبالاملزمنعلىيدلّوأما)٢
.ناراسيصلى: حنوالسني.أ

.يرىسوف: وسوف.ب
.تراينلن: لن.ج
.لكمخريتصومواوأنْ: أن.د
٩.سعتهمنكالاهللايغنيتفرقاوإن: إن.ه

برعايتهيكلؤكفاهللاتسافرإن: حنو) وملّا–مل–عداما(واجلواز.و
الصاغرينمنوليكوناليسجنن: التوكيدونون.ز
١٠القصديأبلغلعلّى: الترجيوأداة.ح

:كمايلىوالياءوالتاءوالنوناهلمزةوهياألربع،الزوائدإحدىأولهيفكانما)٣
.أقومأنا: حنومؤنثاً،أوكانمذكراًللمتكلمفاهلمزة.أ

نفسهعنايخبِروقدنقوم،حنن: حنوغريه،معهكانإذاللمتكلموالنون.ب
.القدرذو

آخرهيفزِدتمؤنثاًاطباملخكانفإنتقوم،أنت: حنوللمخطبوالتاء.ج
هي: حنوالغائب،للمؤنثأيضاالتاءوتكون. تقُومينأنت: حنوونوناً،ياء

قُومت.
١١.يقُومهو: حنوللغائب،والياء.د

.٢٦. ص)ه١٤٥٤،املكتبة التوفيقية: بدون مكان (،،اهلامشيأمحد٨
.٣. ص) املكتبة العلوية، بدون التاريخ: مسارانج (حفين بك ناصف وآخرون، ٩

.٢٧. ص)ه١٤٥٤،املكتبة التوفيقية: بدون مكان (،،اهلامشيأمحد١٠
.٥١. ص)م٢٠٠٧،اآلدبمكتبة: القاهرة(،،ااشعيفضالبنعلياحلسنإبنمياماإل١١
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يغةص.٣
الزوائدإحدىاملضىالفعلأوليفيزيديعيناملضارعالفعلعنللبناءاخلطواتأما

يناسبالذي) ت-ي–ن–ا(والتاءوالياءوالنوناهلمزةوهي) املضارعةحرف(األربع
:كمايلىبضمريه

١–اجلدول
املضارعالفعلصيغة

هيهونا
.... ُ... ُ... ُين..... ُ.... ُ

فَعلَ
بكَت
بذَه

أَفْعلُ
بأَكْت
بأَذْه

تفْعلُ
بكْتت
بذْهت

نيلفْعت
نبِيكْتت
نبِيذْهت

يفْعلُ
بكْتي
بذْهي

تفْعلُ
بكْتت
بذْهت

نفْعلُ
تبنكْ

بذْهن

وهيالفاعلتكوناليتلألضمرمطبقاأبناء) عشرأربعة(١٤لهاملضارعالفعلإنّ
:يلىكماأقسامثالثةعلىتنقسم

:نوعانوهواملتكلم،ضمريعلىيتضمنالذيالفعل.١
)أنا(املفرداملتكلمضمريعلىيتضمن)١
)حنن(الغريمعلماملتكضمريعلىيتضمن)٢

:أنواعستةوهواملخطب،ضمريعلىيتضمنالذيالفعل.٢
)أنت(مفردامذكرااملخطبضمريعلىيتضمن)١
)أنتما(املثنىاملذكراملخطبضمريعلىيتضمن)٢
)أنتم(اجلمعمذكرااملخطبضمريعلىيتضمن)٣
)أنت(مفردامؤنثااملخطبضمريعلىيتضمن)٤
)أنتما(مثنىمؤنثااملخطبضمريعلىيتضمن)٥
)أَنتن(مؤنثااملخطبضمريعلىيتضمن)٦
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:أنواعستةوهوالغائب،ضمريعلىيتضمنالذيالفعل.٣
)هو(املفردراملذكالغائبضمريعلىيتضمن)١
)مها(املثنىاملذكرالغائبضمريعلىيتضمن)٢
)هم(اجلمعاملذكرالغائبضمريعلىيتضمن)٣
)هي(املفرداملؤنثالغائبضمريعلىيتضمن)٤
)مها(املثنىاملؤنثالغائبضمريعلىيتضمن)٥
١٢).هن(اجلمعاملؤنثالغائبضمريعلىيتضمن)٦

٢–اجلدول
املضارعالفعلوزن

هو
مها
هم
هي
مها
هن
أنت
أنتما
أنتم
أنت
أنتما
أننت
أنا

يفْعلُ
لَانفْعي
يفْعلُونَ
تفْعلُ
لَانفْعت
لْنفْعي
تفْعلُ
لَانفْعت
تفْعلُونَ
نيلفْعت
لَانفْعت
لْنفْعت
اَفْعلُ

رصني
انرصني
ينصرونَ
رصنت

انرصنت
ينصرنَ
رصنت

انرصنت
تنصرونَ
نرِيصنت
انرصنت
تنصرنَ
رصاَن

12 Imaduddin Sukamto, dkk, Tata Bahasa Arab Sistematis, (Yogyakarta : Nurma Media
Idea, 2005) cet. IV., hlm. 30-32.
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ننصرنفْعلُحنن

فعلألنهالضمةرفعهوعالمةواجلازمالناصبعنلتجردهمرفوعمضارعفعل: 
تقديرهجوازافيهمستترضمريوفاعله. شيئبأخرهيتصلوملاألخرصحيحمضارع

.إبتدائيةمجلةألنهااإلعرابمنهلالحمالوالفاعلالفعلمناجلملة. هو
منألنهالنونثبوترفعهوعالمةواجلازمالناصبعنلتجردمرفوعمضارعفعل: 

.اخلمسةأفعال
والفاعلالفعلمناجلملة. فاعلهرفعحمليفالسكونعلىمبينمتصلضمري: 

.ئيةإبتدامجلةألنهااإلعرابمنهلاحملال
ألنهالنونثبوترفعهوعالمتهواجلازمالناصبعنلتجردهمرفوعمضارعفعل: 
.اخلمسةأفعالمن

والفاعلالفعلمناجلملة. فاعلهرفعحمليفالسكونعلىمبينمتصلضمري: 
.إبتدائيةمجلةألااإلعرابمنهلاحملال
فعلألنهالضمةرفعهوعالمةواجلازمالناصبعنلتجردهمرفوعمضارعفعل: 

تقديرهجوازافيهمستترضمريوفاعله. شيئبأخرهيتصلوملاألخرصحيحمضارع
١٣.إبتدائيةمجلةألنهااإلعرابمنهلاحملالوالفاعلالفعلمنواجلملة. هي

منألنهالنونثبوترفعهوعالمةواجلازمالناصبعنلتجردمرفوعمضارعفعل: 
.اخلمسةأفعال

والفاعلالفعلمناجلملة. فاعلهرفعحمليفالسكونعلىمبينمتصلضمري: 
.يةإبتدائمجلةألنهااإلعرابمنهلاحملال
.النسوةبنونالتصالهالسكونعلىمبينمضارعفعل: 

الوالفاعلالفعلمناجلملة. فاعلهرفعحمليفالفتحعلىمبينمتصلضمري: 
.إبتدائيةمجلةألنهااإلعرابمنهلاحمل

.٥-٤. ص،٢. ط) م٢٠٠٥،إيدياماديانورما: جوكجاكرتا(،وآخرون،منوريأمحد١٣
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فعلألنهةالضمرفعهوعالمةواجلازمالناصبعنلتجردهمرفوعمضارعفعل: 
تقديرهوجوبافيهمستترضمريوفاعله. شيئبأخرهيتصلوملاألخرصحيحمضارع

هااإلعرابمنهلاحملالوالفاعلالفعلمناجلملة. أنتإبتدائيةمجلةألن.
منألنهالنونثبوترفعهوعالمةواجلازمالناصبعنلتجردمرفوعمضارعفعل: 

.سةاخلمأفعال
والفاعلالفعلمناجلملة. فاعلهرفعحمليفالسكونعلىمبينمتصلضمري: 

.إبتدائيةمجلةألنهااإلعرابمنهلاحملال

ألنهالنونثبوترفعهوعالمتهواجلازمالناصبعنلتجردهمرفوعمضارعفعل: 
.اخلمسةأفعالمن

والفاعلالفعلمناجلملة. فاعلهرفعحمليفالسكونعلىمبينمتصلضمري: 
.إبتدائيةمجلةألنهااإلعرابمنهلاحملال

ألنهالنونثبوترفعهوعالمتهواجلازمالناصبعنلتجردهمرفوعمضارعفعل: 
.اخلمسةأفعالمن

والفاعلالفعلمنلةاجلم. فاعلهرفعحمليفالسكونعلىمبينمتصلضمري: 
.إبتدائيةمجلةألنهااإلعرابمنهلاحملال

منألنهالنونثبوترفعهوعالمةواجلازمالناصبعنلتجردمرفوعمضارعفعل: 
.اخلمسةأفعال

والفاعلالفعلمناجلملة. فاعلهرفعحمليفالسكونعلىمبينمتصلضمري: 
١٤.إبتدائيةمجلةألنهااإلعرابمنهلاحملال

.النسوةبنونالتصالهالسكونعلىمبينمضارعفعل: 
الفاعلوالالفعلمناجلملة. فاعلهرفعحمليفالفتحعلىمبينمتصلضمري: 

.إبتدائيةمجلةألنهااإلعرابمنهلاحمل

.٧-٦. ص،٢. ط) م٢٠٠٥،إيدياماديانورما: جوكجاكرتا(،وآخرون،منوريأمحد١٤
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فعلألنهالضمةرفعهوعالمةواجلازمالناصبعنلتجردهمرفوعمضارعفعل: 
تقديرهوجوبافيهمستترضمريوفاعله. شيئبأخرهيتصلوملاألخرصحيحمضارع

.إبتدائيةمجلةنهاألاإلعرابمنهلاحملالوالفاعلالفعلمناجلملة. أنا
فعلألنهالضمةرفعهوعالمةواجلازمالناصبعنلتجردهمرفوعمضارعفعل: 

تقديرهوجوبافيهمستترضمريوفاعله. شيئبأخرهيتصلوملاألخرصحيحمضارع
١٥.إبتدائيةمجلةألنهااإلعرابمنهلاحملالوالفاعلالفعلمناجلملة. حنن

Ahmad)الْخبزأَحمديأْكُلُ: املثاليفكمافاعلمبيناملضارعالفعلكان

sedang makan roti)وكان مبين مفعول، مثال : زبكَلُ الْخؤي(Roti Yang dimakan)١٦

.الفعل املضارع مبين فاعل)١
٣–اجلدول 

هوDia (seorang laki-laki)ينصريفْعلُ
لَانفْعيانرصنيMereka (dua laki-laki)مها
همDia (laki-laki banyak)ينصرونَيفْعلُونَ
هيDia (seorang perempuan)ينصرتفْعلُ
لَانفْعتانرصنتMereka (dua perempuan)مها
لْنفْعنَيرصنيMereka (perempuan banyak)هن
انتKamu (seorang laki-laki)تنصرتفْعلُ
لَانفْعتانرصنتKalian (dua laki-laki)انتما
انتمKalian (lelaki banyak)تنصرونَتفْعلُونَ
نيلفْعتنرِيصنتKamu (seorang perempuan)انت
لَانفْعتانرصنتKalian (dua perempuan)انتما

.٨. ص،٢. ط) م٢٠٠٥،إيدياماديانورما: جوكجاكرتا(،وآخرونمنورىأمحد١٥
16 Idhoh Anas, Ilmu Shorof Lengkap, (Pekalongan : Al Asri, 2007) hlm. 60
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لْنفْعنَترصنتKalian (perempuan banyak)اننت
لُاَفْعرصاَنSayaانا

حننKamiننصرنفْعلُ

١٧.الفعل املضارع مبين مفعول)٢

٤-اجلدول 

هوDia (seorang laki-laki)يضربيفْعلُ
لَانفْعيانبرضيMereka (dua laki-laki)مها
همDia (laki-laki banyak)يضربونَيفْعلُونَ
هيDia (seorang perempuan)تضربتفْعلُ
لَانفْعتانبرضتMereka (dua perempuan)مها
لْنفْعينبرضيMereka (perempuan banyak)هن
انتKamu (seorang laki-laki)تضربتفْعلُ
لَانفْعتانبرضتKalian (dua laki-laki)انتما
انتمKalian (lelaki banyak)تضربونَتفْعلُونَ
نيلفْعتنبِيرضتKamu (seorang perempuan)انت
لَانفْعتانبرضتKalian (dua perempuan)انتما

فْعتلْننبرضتKalian (perempuan banyak)اننت
اناSayaاُضرباُفْعلُ
حننKamiنضربنفْعلُ

17 Idhoh Anas, Ilmu Shorof Lengkap, (Pekalongan : Al Asri, 2007) hlm. 64.
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٤.
النصيفاملضارعالفعلاحلاليعرفأنالعربيةاللغةقراءةيفاملضارعالفعلأما

وجمزومامنصوباومرفوعايكونأنوهوالعريب:
:مرفوعايكونأن.أ

لهيرسلُ: مثل. واجلازمالناصبمنجتردإذامرفوعاًاملضارعيكون)١
.التحياتأطيب

اآلخرمعتلكانإذاآخرهعلىاملقدرةالضمةاملضارعرفعوعالمة)٢
يرضىاهلداية،يهديالسالم،ترجو: مثل). الياءأوالواو،أوباأللف،(

١٨.عليه

خيشى: (حنومقدرةأو،)املتقونيفوز: (حنوظاهرة،الضمةرفعهوعالمة)٣
١٩)ربهالعاقل

:منصوبايكونأن.ب
حبرفسبقإذاأو) كيلن،أنْ،( ناصبحبرفسبقإذامنصوباًويكون)١

شاياًأشربأنأريد: حنو. حتىوالالم
لنعنأتأخراليومبعددرسي

العمارةفنعظمةأشاهدكياألمرياجلامعزرت
املعهدإىلجئتالعربيةألدرس

ىشقدماغادرلنحت٢٠.العربيةأتقن

صحيحكانإذاآخرهيفالظاهرةالفتحةاملضارعالفعلنصبعالمة)٢
: مثل. األلفعلىاملقدرةوبالفتحةبالياء،أوبالواواآلخرمعتلأواآلخر

لنوراءهجيريأنجيبالناس،كلأدعولنواقفاً،املسكنيأتركلن
ذانرضىالوضع.

.٨. ص) م٢٠٠٦العلمية،الكتبدار: لبنان( تصريفمرجعالدين،مشسإبراهم١٨
.١١٢. ص)٢٠٠٥،قاهرة: احلديثدار(،جامعالغالييين،مصطفى١٩
بدون(،،املدرسيةولكتبللمطبوعاتالعامةاملؤسسة٢٠

.٨. ص) م١٩٩٨-١٩٩٧،حمفوظةوالتوزيعالطبعحقوق: مكان
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: مثل. اخلمسةاألفعالمنكانإذاالنونحبدفاملضارعالفعلوينصب)٣
٢١.قلياليسترحياكيجلسا

:جمزومايكونأن.ج
)الناهيةالاالمر،المملّا،ملْ،(جازمحبرفسبقإذاجمزوماويكون)١

أمساملعهدعنأتأخرملْ: حنو
سعادتصلْملّا

خالدياوظائفكلتكتب
٢٢.اآلنشيأًتكتبال

األفعاليفالنونوحذفالسكون،املضارعالفعلجزمعالماتمن)٢
كلأكتبمل: مثل. اآلخرمعتلكانإذاالعلّةحروفوحذفاخلمسة،
.لذلكيرضىملمنه،يدنملالدروس،كلتكتيبملالدروس،

وحالةالرفعحالةيفتتغيرإعرابيةحركتهألنّمعربااملضارعالفعليعترب)٣
٢٣.يرسلْمليرسلَ،لنيرسلُ،: مثل. اجلزموحالةالنصب

الضمرينَ(النسوةنونبهاتصلتإذاالسكونعلىاملضارعالفعليبىن)٤
.احلجابارتداءعلىيقْبِلْنالنساء: مثل) املتصل

الثّقيلةالتوكيدنونإحدىبهاتصلتإذاالفتحعلىاملضارعالفعليبىن)٥
٢٤.احلياةمتاعبتذَلِّلَناُألمالدرس،درسنَأل: مثل). نْ(اخلفيفةأو) نَّ(

.٩. ص)م٢٠٠٦العلمية،الكتبدار: لبنان( تصريفعمرجالدين،مشسإبراهم21
بدون(،املدرسية،ولكتبللمطبوعاتالعامةسسةاملؤ22

.٩. ص)م١٩٩٨-١٩٩٧،حمفوظةوالتوزيعالطبعحقوق: مكان
.٩. ص)م٢٠٠٦العلمية،الكتبدار: لبنان( تصريفمرجعالدين،مشسإبراهم23
.١٠. ص)م٢٠٠٦العلمية،الكتبدار: لبنان( تصريفمرجع،الدينمشسإبراهم24
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.
١.

وهياملطبوعةللكليماتمعىناعطاءأومعىنإىلاملكتوبةاحلروفترمجةهيالقراءة
يفاألفكارتلكيترجموالقارئالقارئ،ذهنيفاألفكاريثريفالكاتب. شقنيذاتعملية
٢٥.واللغويةالثقافيةوخلفيتههجتربتضوء

الكتابيةالرموزترمجةفيهاتتمعقيةعمليةهيالسمانعلىحممودعندالقراءةوأما
القراءةهيوهذهمسموعة،ألفاظإىلمثّ. الصامتةالقراءةهيوهذهذهنية،معانإىل

٢٦.اجلهرية

تعلم.٢
تعليميفأساسيةمهارةالقراءةألنّالقراءة،عننصوصأوقراءةتعليميفتنفصلُال

أمناطكلّعلىحيتويأنينبغينشاطإنهاتأملية،ذهنيةعمليةأساساهي٢٧.األجنبيةاللغة
٢٨.املشكالتوحلوالتعليلوالتحليلواحلكموالتقوميالتفكري

اللغةتنميةيفالتالميذلتساعدالدراسيةاملوادتستخدمالعربيةاللغةتعليمكانت
وهذهالعربية،اللغةنصوصفيهااليتالعربيةاللغةكتبعلىتتضمنوهي. بتعليمهاالعربية

.هاوغريقواعدمنيعرفواماواستثمارالتراكيبصياغةعلىتدرمالنصوص
اخلطّأوالكتابةبوسائلولكنفحسباللسانعلىتقتصرالاملوصالتإنّ

لتفتحاتستطيعألنهاقراءةأمهّيةوهي. وغريهاواإلعالناتوالرسائلواالّتكاجلريدة
.العلوم

:كمايليالعربيةاللغةتعليمسياقمناالحلاحيةلهالنصوصوالقراءة
.اإلسالميةوالثّقافةالعلوميةمفتاحهيالقراءة)١

.١٠٥. ص) ه١٤٠٤السعودية،العربيةاململكة: الرياض(تعليمصيين،إمساعيلجممود25
.١٢٣. ص)١٩٧٣دار املعارف ، : القاهرة (،السمان،علىحممود26
دار: قاهرة(إبراهيم،محادة27

.٢٣١. ص) م١٩٨٧العريب،الفكرى
يسيسكو،إوالثقافة،والعلومللتربيةاإلسالميةاملنظمة: الرباط(،تعليمطعيمة،أمحدرشدي28

.١٧٥. ص) م١٩٨٩
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.القراءةبدونموجوداليس( Long Life Education )احلياةمدةتعليم)٢
٢٩.والعصريةالتقليديةالفكريةلفهم)٣

:كمايلىللمجتمعومهمةللفردمهمةوهيالقراءةتعليميفالقراءةأمهّيةهناك
للفردأمهية).أ

املعرفةنوافذأهم_ شكغريمن_ وهيأدائها،يففرديةعمليةالقراءة
:اآلتيةلالعتباراتوذلكحاجاته،منلكثريمشبعةللفردوهياإلنسانية،

١(اآلخرينأفكارعلىيطلعأنفيمكنباإلنسان،اإلنسانفكرتربطوسيلةاأ
اإلنسانتصلفالقراءةوالقريبة،البعيدةواحلديثة،القدميةالثقافاتعلىويتعرف

واألدباءللفناننييقرأواومقدسات،ومعتقداتوفنعلممنأمتهبتراث
.واملفكرينوالعلماءوالشعراء

فالقراءةثقافته،ونتائجبيئته،ابنفاإلنساناإلنسان،شخسيةباءللأساسأا)٢
لهجيعلمماعقله،وتغديميله،وترضىوتعدهلا،اجتاهاتهوحتددتفكريه،تكون
بذاتهفيحسغريه،الحيتلهااجتماعيةمكانةفيحتلالناس،بنيمرموقةمكانة
.وثقافتهوتفكريه،املستقلة،شخصيتهلهتكونوذااتمع،أفرادبنيوكيانه

يعلمفكيفبالقراءةإالّمتعلمأوملعلمجناحفالالفرد،لتعلمرئيسةأداةالقراءة)٣
للتعليمفردلكلّمهمةفالقراءة؟قراءةبالاملعلميتعلموكيف؟قراءةبالاملعلم

.والتعلم
فيشعراآلخرين،عرفةومنفسه،معرفةمنومتكنهبالثقة،اإلنسانتشعرالقراءة)٤

النفسياالتزانمنشيئعلىحيصلوبذلكنفسه،فتستريحواألمانباألمن
ذلكويتضحالتفكري،سويالسلوكسوياإلنسانيكونوبذلكوالتكامل،

٣٠.حبياتهأومبستقبلهمتعلقاشيئاًاإلنسانيقرأعندما

للمجتمعأمهية).ب

29 Rodliyah Zaenuddin dkk, Metodologi dan Strategi Alternative Pembelajaran Bahasa
Arab, (Cirebon : Pustaka Rihlah Group, 2005 ) hlm. 71.

والتوزيع،للنشراملسلمدار: الرياض(ماهيتهاعليان،حممودفؤادأمحد30
.١٢٧- ١٢٦. ص)ه١٤١٢–م١٩٩٢
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يؤديهاأدائها،يففرديةكانتوإنذاا،حديفاجتماعيةعمليةالقراءة
:يأيتفيماللمجتمعالقراءةأمهيةوميكناتمع،منهاويستفيدالفرد

بنيواملكانالزمانفوارقالعلميةالتكنولوجياالغتتقارب،عاملاليومعامل)١
املخترعاتوألغتالبعيدةاملسافاتاحلديثةاملواصالتوسائلفقربتعناصره،
خاللمنوترىتسمعفأصبحتواملكاين،الزماينالبعدينواملرئيةالصوتية

.الزمانطواهممنوالتلفازواملذياعاملسجالت
حفظتوالكتابةتراثها،علىحترصأمةفكلأمته،بتراثاتمعتربطالقراءة)٢

.األزمانعربالتراثهذاونظمت
إىلحمتاجفاتمعبأفراده،إالّاتمعيتقدموالأفراد،منيتكوناتمعأنّومبا)٣

التقدم،حركةدعميفالبناءةاملشاركةعلىالقدرةلديهالذيالقارئاإلنسان
تتقدموإمنااجلهالءبأفرادهاالتتقدمفاتمعاتاألفراد،معيشةستوىمورفع

.املثقفنيالقارئنيبأفرادهاورتقي
طريقعنإالّاليكوناحلياةنواحيوشىتوالتعليموالزراعةبالصناعةالنهوضإن)٤

بذلكفأصبحتكلهاااالتهذهيفأحبائهمونتائجالعلماء،اختراعاتقراءة
واملهندسوالتاجروالطبيبواملتعلمواملعلموالزارعللعاملاجتماعيةمهمةاءةالقر

اتمعيففردكليسهموكيحولهمناحلياةجمرياتيعرفكيواملستهلك،
٣١.وتقدمهابالدهضةعلىيساعدمبا

٣.
القراءةمهارئيسينينوعنيإىلآدائهاوطريقةالعامشكليهاحيثمنالقراءةأنواع)أ

.الصامتةوالقراءةاجلهرية

١.

والتوزيع،للنشراملسلمردا: الرياض(ماهيتهاعليان،حممودفؤادأمحد٣١
.١٢٩- ١٢٧. ص)ه١٤١٢–م١٩٩٢
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التالميذأمامعالبصوتاملعلمايقوماليتالقراءةهياجلهريةالقراءة
٣٢.التالميذحياكيهاأنجيباليتالنمودجيةالقراءةبثابةوهيالفصليف

حةص: وثانيهما. املقروءفهم:أوهلما: بشيئنياجلهريةالقراءةوتقاس
سيماالالصامتة،منأصعباجلهريةكانتوهلذااملعىن،عناملعربواإللقاءالنطق

وصعوبةاملعناهاوفهماجلديدةالرموزفكصعوبةتواجهالذياملبتدئمع
املعىنمتثلحبيثوإلقائهاالقراءةيفاالنطالقوالصعوبةاجلديدة،الكليمات
القراءةيفيساعدةالصامتةيفرئالقاتقدمأنوواضح.ونعامسالويفهمها
وفهموفهمهاالكليمات،كإدراكاملهارات،منكثرييفالشتراكهما. اجلهرية

٣٣.إخلالعاماملعىن

يقرأأنهيللمبتديئنياجلهريةءةالقراعلىللتدريبوسيلةخريكانو
حنييفولطف،بلباقةويوجههيصلحهالذياملدرسأماممنفرداجهرااملبتدئ

اجلهريةالقراءةعلىاملبتدئونيتدربوهكذا. آخرعملإىلالتالميذبقيةينصرف
٣٤.بأنفسهمالتامةالثقةلديهمتتكونحتىفرادى

:
علىاملعلّمتقفوهي. األلقاءوحسنالنطقلتجويدالواحيدةوسيلةأنها)١

.النطقيفالفرديةوعيواعندهمالضعفومواضعالتالميذأخطاء
٣٥.بهواإلستمتاعاألدبتذوقعلىوالسامعالقارئتساعدأنها)٢

للقراءةالتشخيصيةالتربويةاخلصائصهناكعليانحممودفؤادأمحدوعند
٣٦:منهااجلهرية

. ص) ه١٤١٢السعودية،العربيةاململكة: مكانبدون(احلافظ،عبدفراجحممد٣٢
٧٦.

١٨٩. ص) ه١٩٦١املعارف،دار: مصر(ايد،عبدالعزيزعبد٣٣
.١٨٣. ص)ه١٩٦١املعارف،دار: مصر(عربيةايد،عبدالعزيزعبد٣٤
.١٢٦. ص)١٩٧٣دار املعارف، : القاهرة (،،السمانعلىحممود٣٥
والتوزيع،للنشرسلماملدار: الرياض(ماهيتهاعليان،حممودفؤادأمحد٣٦

.١٣٣. ص)ه١٤١٢–م١٩٩٢
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طريقهافعنوالتعلم،التعليمعمليةيفمنهاالبدوأداةهامة،وسيلةأنها)١
تعليميتمأنوالميكنعالجهاميكنوبالتايلالنطقيفاألخطاءتكتشف

.اجلهريةالقراءةبدون
أنميكنفالاملعىن،يلومتثاألداءوإجادةالنطقإلتقانوسيلةأحسنأنها)٢

يفالصويتاألداءألناجلهريةالقراءةبغرياملهاراتهذهتنميأوتعرف
مسموعبصوتإالّاألداءيتضحوالبالتدريبتدرجييايتحسنالقراءة

.واحلركيالصويتبالتمثيلبتوضيحهاإلّااملعاينتعريفوال
٢.

الرموزحالألنهافيهاللصوتدخلالكريةفعمليةهيالصامتةالقراءة
شيوهاالقراءةأنواعأكثروهيالشفتنيأواللسانحتريكدوناملكتوبة

٣٨.الفهميفكأسلوبةجهريالقراءةعلىتفضلوهي٣٧.واستعماالً

والودقةبسهولةمعاتيهاوفهماملكتوبةالرموزحلمتثلالصامتةفالقراءة
امسه،قلنطحاجةدونملهرفةكافيةالشيءرؤيةأنوكمافيها،للصوتدخل

فوقالعنيانتقالفيهايظهرالصامتةوالقراءةاملكتوبةالكلمةرؤيةفكذلك
مهسوالصوتفيهاليسسريةقراءةفهيملدلولتهاالقارئوإدراكالكليمات

٣٩.شفةأولسانحتريكوال

املعىن،لفهمالوسيلةباعتبارهاأوال،: مزدوجةالصامتةالقراءةوأمهّية
–عادة–اجلهرىفالقارئ. اجلهريةللقراءةاإلعدادعندالزمةباعتبارهاوثانياً،

كانوهلذا. املعىنلفهماللغويةالصعوباتلتذليلالسريةبالقراءةقبلهانفسهيعد
٤٠.اجلهريةنصيبمنأكربالفردحياةيفالزمنمنالصامتةالقراءةيبنص

. ص)ه١٤١٢السعودية،العربيةاململكة: مكانبدون(احلافظ،عبدفراجحممد٣٧
٧٦.

.١٨١. ص)ه١٤٠٤السعودية،العربيةاململكة: الرياض(تعليمصيين،إمساعيلحممود٣٨
)ه١٤١٢السعودية،العربيةاململكة: مكانبدون(عليان،حممودفؤادأمحد٣٩

.١٣٠. ص
.١٧٩. ص)ه١٩٦١املعارف،دار: مصر(ايد،عبدالعزيزعبد٤٠
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:
البيتيفوأوقاتهأحوالهمعظميفاإلنسانيستعملهاطبيعيةطريقةأنها)١

الصحفقراءةويفالدروساستذكاريفخاص،أوعاممكانكلويف
علىتزيداستخدامهامواقفأنوجدوقد. اخل.واخلطاباتواإلعالنات

.القراءةمواقفمن% ٩٠
يفواملعلوماتاحلقائقمنقدرأكربجنمعأننستطيعفبهاإقتصادية،أنها)٢

.لنطقاأعباءمنحمررةألنهاجهدوبأقلّوقتأقصر
فهمهفيسهليقراء،فيماالذهنوحصراإلنتباهشدةعلىتساعدأنها)٣

القراءةإجادةبنيوتوزعهالذهن،فتشتتاجلهريةالقراءةأما. بسرعة
.يقراءماوفهم

والفهمالقراءةيفاإلستقاللملكةالتالميذيفتريبفرديةقراءةأنها)٤
.والبحثاإلطالعحبوتعودهم

٥(قلناكما–فهيوحرية،إنطاالقافيهاألنّللقارئ،ممتعةسارةهاأن–
خمارجهامناحلروفواخراجالشكلمراعاةالنطقأعباءمنحمررة

٤١.املعاينومتثيلالصحيحة

.املوسعةوالقراءةاملكثّفةالقراءةهيالغرضحيثمنراءةالقأنواع)ب
١.

ولذلكاجلديدةوالتراكيبالكليماتلتعليموسيلةهياملكثّفةالقراءة
٤٢.املتعلّممستوىمنقليالأعلىتكونالقرائيةاملادةفإنّ

دفالفصلداخلجيرىالذيالقراءةمنالنوعذلكاويقصد
موادهلذاوختتاراللغوي،رصيدهموزيادةالدارسنيعندالقراءةمهاراتتنمية
والفهمالتعرفمهاراتاكتسابعلىالدارسيدربالصعوبةمنمستوىعلى

.١٣٠. ص)١٩٧٣دار املعارف ، : القاهرة (،السمان،علىحممود٤١
. ص)ه١٤١٢السعودية،العربيةاململكة: مكانبدون(احلافظ،عبدفراجحممد٤٢

٧٧.
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ويفاملعلمإشرافحتتالقراءةمنالنوعهذايفالنشاطويدوروالتفاعل،نقدوال
٤٣.الدارسيالفصل

٢.
. املكثّفةالقراءةدورالقراءةمنالنمطهذايكملاملوسعةالقراءة

٤٤.مكثفةالقراءةيفومفرداتالتراكيبمنالتلميذتعلمهماتعزيزوغياا

. الفصليفالدارستعلّمهااليترائيةالقاملهاراتتدعهمإىلفتهدف
. الفصلخارجالنوعهذايفالنشاطويدور. احلرةالقراءةعلىبالقدرةوتزويده
وتدوراجلوانب،بعضيفاملعلمإلستشارةيلجأقدأنهإلّاالطالبعلىمعتمدا

صلةذاتقصريةوقصصمبسطة،موضوعاتحولالقراءةمنالنوعهذامواد
يفالطالبدرسهماضوءيفاللغويحمتواهارااختيوقد. الطالببإهتمامات

٤٥.وموادهومهارتههدفهنوعلكلالقولسبقوكما. املكثّفةالقراءة

تعليم.٤
أنالعربيةاللغةمدرسفَعلىقريبة،أوخاصةأغراضالقراءةدروسيفللقراءة

:تالميذهيفالتاليةاألغراضحتقيقالقراءةدروسيفيراعي
.األداءوحسناحلروف،خمارجورعايةالنطق،جلادة)١
يفذلكويكونار،باألفكواإلملامالقراءةيفالسرعةاملهاراتاكتساب)٢

.وبواسطتهاالصامتةالقراءة
.القراءةإىلامليلتنمية)٣
.اجلديدةوالتراكيباملفرداتمناللغويةاحلصيلةزيادة)٤
.املتنوعةوالثّاقفةالعامةاملعارفاكتساب)٥

إيسيسكو،والثقافة،والعلومللتربيةاإلسالميةاملنظمة: الرباط(،تعليمطعيمة،أمحدرشدي٤٣
.١٨١. ص)م١٩٨٩

)ه١٤١٢السعودية،العربيةاململكة: مكانبدون(،احلافظعبدفراجمدحم٤٤
.٢٧. ص

إيسيسكو،والثقافة،والعلومللتربيةاإلسالميةاملنظمة: الرباط(،تعليم،طعيمةأمحدرشدي٤٥
.١٨١. ص)م١٩٨٩
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.مجيلصحيحبأسلوبواألفكاراملعاينعنالتعبريعلىالقدرة)٦
األدابيةوالفكاهاتوالطرائف،النصوص،قراءةيفتذوقوالوالتسليةاملتعة)٧

.والشعر
٤٦.وبعضبعضهااألدبيةالنصوصبنيواملوازنةوالتعليقالنقدعلىقدرة)٨

العربيةتعليمبرامجيفطعيمةأمحدرشديعندالقراءةتعليمأهدافوأما
:أمههامنأهدافعدةأخرىبلغاتللناطقني

اليت) واحلسابوالكتابةالقراءةوهي(الثالثاملهاراتأولهيالقراءةأنّ)١
.تعلمهايفالفردحقعلىاإلنسايناتمعجيمع

تتحققالشعاراتذايتاللوالتعليماحلياة،مدىوالتعليماملستمرة،التربيةأنّ)٢
كميةعلىتعتمدأنشطةإنها. القراءةعلىقادراكانإذاإالّاإلنسانحياةيف

.مايقرؤهونوع
الفيهمهاريعملتصوريصعبمتعلمجمتمعاملعاصراإلنسايناتمعأنّ)٣

القراءة،تستلزماليتالنشاطأوجهمنبكثريحمطاإلنسانإنّالقراءة،يتطلب
ىيريدماحيققحىتتمعمعيتكيفوحتوظيفيتهويؤديا.

مناألجنيبالدارسجينيهماإنّ_ الواسعةللثّاقفةشرطالواسعةالقراءةأنّ)٤
.أخرىمهارةأىخاللمنجينيهمماأعظمالعربيةاملوادقراءةخالل

الذيالعريبدالبليتركعندماالدارسمعتبقياليتاملهارةهيالقراءةإنّ)٥
علىيتعرفأنخالهلامنيستطيعاليتاملهارةأنهاكما_ اللغةفيهيتعلّم
.ومالحمهاالعربيةالثّاقفةأمناط

تكونقدالعربية،تعليممنالعلميةأغراضهحيققأنالدارسيستطيعبالقراءة)٦
.غريهاأوتعليميةأوسياسيةأوإقتصاديةأوثقافيةأغراضا

وقتوقضاءاإلستمتاعمنقدرحتقيقاالدارسيستطيعمهارةالقراءةو)٧
.أجدىهومباالفراغ

.١٢٥. ص)١٩٧٣دار املعارف ، : القاهرة (،السمان،علىحممود٤٦
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مثةليساملعهديتركأنبعدوحدةالطلبينميهااليتاملهارةهيالقراءةفإنّ)٨
٤٧.القراءةمثلالقراءةيفللتقدمأدعى

هلذاملخاصاوإليكومتداخلة،متعددةالقراءةمهارةتتطلبهااليتالقدراتوأما
:فهيالتاليةاملوجزةالنقاطيفالقدرات

الذيتوالصواحلرفبنيالعالقةومعرفةاحلروف،بنيالتمييزعلىالقدرة)١
)وامسهاحلرفبنيالعالقةوليست( عليهيدل

ربطعلىاملقدرةوتتطلبجمموعة،يفأومنفردةالكليماتعلىالتعرف)٢
أووصلَىسلَىمثلاملعاين،وفهمهلااملقابلةاملكتوبةورموزهااألصوات

هذا: ( اآليتاملشكلةغرياجلملةيقرأكانوآنسةُ،آنسهأووبارزةبارزة
اخل) .... باآلمسآنسهالرجلهذا( عنبدال) باألمسآنسةالرجل

القدرةأيضايتضمنوهذا( فيهنردالذيالسياقيفالكلماتاملعاينفهم)٣
معىنما: مثل) بعينهاكلمةمعىنلتحديدالسياقيةالدالالتاستغاللعلى

منكسبمهمااليشبعباحلراميتغاملالذي: خطحتتهااليتالكليمة
لكنهابطنه،الشخصميألأنمبعىنالشبعتعينالهنايشبعفكلمة. أموال
أموال،مثلأخرىدالئلطريقعنذلكإىلالوصولوميكن" يقتنع"مبعىن

.يتعاملحرام،كسب،
الصيادقتل: مثلاجلمليفوتتابعهاالكلماتلترتيبالظاهريةاملعىنفهم)٤

األسدقُتلالصياد،قُتلالصياد،قتلسداأل. األسد.
إىلتشريالىتوالدالئلالربطأدواتطريقعنوتتابعهااألفكارعالقةإدراك)٥

أنإالبغزارةمتطركانتالسماءأنّمنالرغمعلى: (( مثلالعالقاتهذه
. االستمتاعغايةومتتعواالرحالةيفشارك) ب(اخلامسالصفيففردكل
ولكنهمالرحلةيف) أ(اخلامسالصفمنقليلونشاركآخرجانبومن

.رفقائهمتغيببسببمسرورينغريكانوا
. وتركيزبعنايةالسطوربنيالقراءةخاللمنالنتائجعلىاحلصول)٦

إيسيسكو،والثقافة،والعلومللتربيةاإلسالميةاملنظمة: طالربا(،تعليمطعيمة،أمحدرشدي٤٧
.١٧٦-١٧٥.ص)م١٩٨٩
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.بسرعةمعلوماتعلىاحلصولبغرضالتصفح)٧
.والتعليقالنقدبغرضبعمقالقراءة)٨
منتضيفهوماوالفقراتواألقواسالترقيممثلالكتابيةرموزللالسليمالفهم)٩

.املعاينتوضيح
.يكتبماخاللمنواجتاهاتهالكاتبأفكارعلىالتعرف)١٠
.أفكارهالكاتباينقلاليتواألساليبالطرقعلىالتعرف)١١
.اصطالحيةوعباراتواستعاراتتشبيهمنالقراءةنصوصتتضمنهمافهم)١٢
.ودقتهاالقراءةسهولة)١٣
٤٨.القراءةيفالسرعة)١٤

.١٩٩-١٩٨. ص) سنةبدونالسعودية،العربيةاململكة: الرياض(،حممداخلالقعبدحممد٤٨
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