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  الباب الثانى

  وسيلة اللعب اللغوى (التضاد) ومهارة القراءة

  

 الدراسة السابقة  . أ

حماولة ، حتت املوضوع [053211318/2010، : حمفوظني فائق الباحث. 1
الطريقة االكتشافية لدى التالميذ للصف ترقية مهارة الكالم باملادة "مدرسيت" باستخدام 

-2009السابع "ز" مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية بقدس للعام الدارسي 
يم اللغة العربية املهارة الكالم باستخدام طريقة االكتشافية أن تعلوالنتيجة هي  .]2010

 .ية احلكومية الثانية بقدسزيادا يف انتاج التعليم للصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالم
وترقية اجناز الطالب على مهارة الكالم للصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 
احلكومية الثانية بقدس باستخدام طريقة االكتشافية هي جناحة بالنظر إىل قيمة املشاهدة 

ليم يف تعالوقيمة املشاهدة انتاج  3،66انتاج تعليم على مهارة الكالم قبل الدورة هي 
  .3،711وقيمة املشاهدة انتاج التعليم يف الدورة الثانية هي  9،68هي  الدورة األوىل

حماولة مدرس ، حتت املوضوع [3105435/2010، : نور خالصالباحث .2
اللغة العربية يف ترقية مهارة القراءة للتالميذ يف الصف الثامن باملدرسة "بينا عمل" املتوسطة 

حماولة مدرس معرفة ]. ونتيجة هذا البحث هي اإلسالمية على املنهج املتكامل بسمارانج 
ا عمل" املتوسطة اللغة العربية يف ترقية مهارة القراءة للتالميذ يف الصف الثامن باملدرسة "بين

) 2) اختبار الطرق التعليمية املناسبة 1اإلسالمية على املنهج املتكامل مسارانج فهي 
) ترتيب املفاهيم القرائية كذلك عليه 3استخدام وسائل التعليم املتنوعة يف تعليم القراءة  

على  ) تشجيع التالميذ4حتديد اهلدف من الدرس وترتيب املادة وربطها مبعلومات سابقة 
) قضاء حصة تعليم القراءة بأحسن وجه. والطرق 5حب قراءة الكتب العربة وتعلمها 

املستخدمة فيها هي طريقة الكلمة وطريقة اجلملة، ألن التالميذ يف الصف الثامن يف هذه 
  .2املدرسة قد استطاعوا على معرفة أمساء احلروف اهلجائية ونطقها

                                                             
حماولة ترقية مهارة الكالم باملادة "مدرسيت" باستخدام الطريقة االكتشافية لدى التالميذ للصف السابع "ز" مبدرسة املتوسطة " حمفوظني فائق،1

 6)، ص.2010 ،مسارنج احلكومية اإلسالمية سوجنو واىل جامعة: تربية مسارنج، (البحث ،"2010- 2009اإلسالمية احلكومية الثانية بقدس للعام الدارسي 
حماولة مدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة القراءة للتالميذ يف الصف الثامن باملدرسة "بينا عمل" املتوسطة اإلسالمية على املنهج "نور خالص، 2

 4)، ص.2010، مسارنج احلكومية اإلسالمية سوجنو واىل جامعة: تربية مسارنج: (مسارنج(البحث: "، املتكامل بسمارانج
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حماولة ترقية إجناز حتت املوضوع [، 053211208، فخر الرّازى. البحث : 3
شارك يف تعليم  -زاوج -تعلم التالميذ باستخدام منوذج التعليم الّتعاوىن باالسرتاتيجية فّكر

اللغة العربية مادة الدرس العاشر (املهنة) للفصل الثامن "ب" مبدرسة احلاجة إسريايت 
كفاءة التالميذ قبل الدورة  . ونتيجة هذا البحث هي]2011املتوّسطة مسارانج سنة 

%. وحينما تنفيذ الباحث الدورة األوىل، نال 45بأقلية متام التعلم  62،66متوسط 
%. وحينما تنفيذ الباحث 50بأقلية متام التعلم  12،68الباحث كفاءة التالميذ متوسط 

. %5،67بأقلية متام التعلم  37،67الدورة الثانية، نال الباحث كفاءة التالميذ متوسط
بأقلية  75،72وحينما تنفيذ الباحث الدورة الثالثة، نال الباحث كفاءة التالميذ متوسط 

  .3%90 متام التعلم
  

  يالهيكل النظر ب.

 (التضاد) وسيلة اللعب اللغوى .1

 تعريف الوسيلة  )أ 
مقبل رسالة من املرسل إىل  رسلي أو وسائل هي ةليف اللغة العربية، وسي

التعليم والتعلم مييل إىل أن تفسر على أا  عملية يف ةلوسي، اخلاص تعريف. رسالة
األدوات الرسومية، التصوير الفوتوغرايف، أو الكرتونيا اللتقاط ومعاجلة وإعادة بناء 

من الناس أو ا يفهم يف اخلطوط العريضة، وسيلة . عندم4واملعلومات البصرية واللفظية
تساب املعارف واملهارات للتالميذ الك الظروفاألشياء أو األحداث اليت يئة 

 .واملواقف

يشرح يف كتابه "تعليم اللغة العربية وطرق"، أن  أرشد"األزهر " األستاذ دكتور
آراء اخلرباء على امتياز استخدام وسائل يف تعليم اللغات، مبا يف ذلك الدكتور عبد 

  مهم جدا لألسباب التالية: تعليم) ويوضح أن لغة ال1971:432العليم إبراهيم (

                                                             
3
شارك يف تعليم اللغة العربية مادة  -زاوج - حماولة ترقية إجناز تعلم التالميذ باستخدام منوذج التعليم الّتعاوىن باالسرتاتيجية فّكر، "فخر الّرازى 

 اإلسالمية سوجنو واىل جامعة: تربية مسارنج(البحث: "، 2011احلاجة إسريايت املتوّسطة مسارانج سنة الدرس العاشر (املهنة) للفصل الثامن "ب" مبدرسة 
 7)، ص.2010، مسارنج احلكومية

4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), cet. 5, 
hlm. 3 
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جتلب السرور للتالميذ وجتّدد نشاطهم وحتبب اليهم املدرسة إا تساعد "
علي تثبيت احلقائق يف اذهان التالميذ اا حتيي الدرس مبا يتطلبه استخدامها من 

 .5"احلركة والعمل

ال  استخدامها عند وسائل لن تكون مرئية دور أنّ  االعتبار، ولكن يف
، ينبغي استخدام ولذلك .صياغتها اليت مت التعليمية األهداف مع مضمون يتماشى

كأداة  مل يعد وسائل، يُهَمل. حينما وسائل لالستخدام مرجعية كقاعدة عليمالت غرض
على  لذلك ينبغي .6كفاءةبفعالية و  يف حتقيق األهداف عقبات، ولكن كما تعليمية

 املعلمني كفاءة ،وهكذا أيضا .التعلم املستخدمة يفاألغراض والنظر  االهتمام ملعلمنيا
 بدون ألا ستكون هاتستخدم ليس مل يكن كذلك، إذا ،احلساب جدير بأن جيعل

  .عملية التعليمية َشوشَ ميكن  فائدة، بل
م اللغة العربية يف إندونيسيا، وكثري من املشاكل اليت يمن ناحية أخرى، يف تعل

واإلندونيسية حىت   األمّ  ميدان الرتبية ألا اللغة العربية هي لغة ثالثة بعد لغة تنشأ يف
املعلم،  مشكالا مل يَِتم إدارة ويُنفذ جّيدٌ  الصعوبات اليت يواجه املتعلمني. إذا ةكثري 
على عملية التعلم. ولذلك، يف عملية التعلم أساليب وتقنيات وفقا  سيؤذي افإ

 بطريقة. بالعاأل بالشكل ينظر بسهولة وفعالية هواحلال ومراحل القدرة املتعلم الذي 
عملية التعلم سوف يكون فعاال، وأنه حىت للتعلم،  طالب السرورالسيشعر  ةلعبال

يه رسائل إىل وسائل هو األداة اليت ميكن استخدامها لتوج . إذان،حيتاج إىل وسائل
  املعينة. لتعليما تحقيق أهدافاملتعلمني ل

 

  الوسيلة انواع  )ب 
 وسائل أنواع، وهي: 3إىل  تنقسم اللغة تعليمعلى العموم وسائل ال

 .7، النشاط التعليميةتعليميةالواد امل وسائل ،زاتاألجه

  :فئتني، وتنقسم اىل األجهزات وسائل

                                                             
5 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), cet.3, hlm. 76 
6 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 

121 
7 H.M Abdul Hamid. M.A., H. Uril Baharuddin, M.A. dan Bisri Mustofa, Pembelajaran 

Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 
2008), hlm. 174-175 
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 :ما يلي التقنيةاألجهزة  :أوال 

وقرص  ،اللغةمعمل و أجهزة التسجيل، أجهزة الراديو و  ، مثلع سمال جهزةأ )1
 .مدمج

 شفافة يقدمل ،آلة عرضجهاز عرض، الصور يقدمل أداةمثل  ،ة البصرىز جهأ )2
 .وغريها

 .وما إىل ذلك، LCD، والفيديو مثل التلفزيون ، البصرىو  أجهزة السمع )3

 .مثل أجهزة الكمبيوتر األجهزة اإللكرتونية، :ثانيا
 وسائل ، األوىل:تنقسم إىل ثالث أقسام املواد التعليمية وسائل نوع على أنّ 
طاقات شفافة والرموز، ، مثل الكتب والصور واخلرائط والنشرات وباملواد دون نظام

، ال يتحرك و مثلها الذيال يتحرك، مثل الفيلم  املواد البصرى والسمعى : وسائلالثانية
مثل األفالم واألشرطة والفيديو ، البصرى والسمعى يتحرك  : وسائل املوادةثالثالو 

  واالقراص.
الزّيارة و  والرحالتاألنشطة  :مثل التعلم، نوع أنشطة الدعمأّما وسائل 

ُ اللغةالتخييم واملسابقات و  واملسرحيات املعارضو  وما إىل ذلك، واملشي الّلني ،.  

 

 تعريف اللعب اللغوى  )ج 

جماًال واسعًا يف ُيستخدم اصطالح "األلعاب" يف تعليم اللغة، لكي يعطى 
ومشوقة للتدريب على عناصر  ويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعةاألنشطة الفصلية، لتز 

تـَُوظُف بعض  أيضاً  اللغة، وتوفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة. وهي
العمليات العقلية مثل "التخمني" إلضافاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة، وتتيح 

ختضع نوعًا من االختيار لّلغة اليت يستخدموا. وهذه األلوان من األلعاب  للطالب
 .8إلشراف املعلم أو ملراقبته يف األقل

باستعمال سرور ل معيلفرح القلب ( أنشطةأي  ""َلِعبَ الّلعب من الكلمة 
بني الواحد أو  املشاركة ب عنصرالعاألعّلم تُ  حقيقة. 9)لالوسائل أو بدون الوسائ
  الغرض معا. يصللكي أخرى و يستطيع فاهم 
                                                             

  12(الرياض:اململكة العربية السعودية، بدون التاريخ)،ص. األلعاب اللغويّة يف نعليم الّلغات األجنبّية، ناصف مصطفى عبد العزيز، 8
9
 Umi Mahmudah, dan Abdul Wahab Rosyidi, Avtive Learning dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 175 
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لعبة اللغة اليت يوّرط على األنشطة التعليم والتعلم  هي قاعدةاللعبة اللغوية 
 الطالب إىل ونيستطيع هذه القاعدة بطريقة. تسليةالاليت هلا عناصر اللعبة  اللغة

 رغبة القاعدة مهمة جلذب. هذه عربية بطريقة الذي أجذبُ ممارسة مهارات اللغة ال
  .10الطالب لتعلم اللغة العربية

. 11يف برنامج التعليم اللغة العربية ةنافعاللعب اللغوي هو وسيلة جديدة 
ة عملية التعليم اللغة املهارة اللغة ألن اثر إجيايب شديد يف قدر  همن تطبيق نتيجة

الذي يستطيع يساعد هذه هو الوسيلة الفعال جدا األجنببية حيتاج اىل حال الفرح و 
  التالميذ ليصيل على أهداف الرغبة.

علم وفقا ل العربية اللغة ميتعل يف تنفيذ رحالفو  لتعلم الفعالا وسائل حلول
 ، والطالبمن خالل اللعب .اللغة لعبةالهي  للطالبالتطور اللغوي و نفس النمو 

، مهارات جديدة، واكتساب قدرة الدماغ، وحتسني حركة مع الرؤية، لتنسيق احلواس
  .يف اللغةإتقان اإلبداع و جتربة فرحة حل املشاكل، و وتطوير مهارات 

 

 أهداف اللعب اللغوي  )د 

فرح و لتدريب املهارة اللغة املعني. الهو لنيل  اهلدفني ذو اللعب اللغوي
اللعب اللغوي هو وسيلة تعليم جديد يف تعليم اللغة العربية. ووجب علينا لذكر أن 

 اخلطواتكمستخدمة   لكن ليقيس وتقييم تعلم الطالباللعب اللغوي ليس املقصد 
  .12يف تعليمه تقريبال

 
 فوائد اللعب اللغوي  )ه 

  : 13قال نصيف مصطفى كماأخذ من اللعب هو  فوائد الذي يُ  أما
 تنمية النفس مزامحة الصحة أو يفوق الواحد واألخر. )1
 حث على التالميذ ليشاهد و يشرتك يف بعض اللعب. )2

                                                             
10 H. Isjoni, dan Mohd. Arif Ismail, Model-Model Pembelajaran Mutakhir, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 62 
11

 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang 
Press, 2009), hlm. 79 

12Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 80 
13Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 80-81 
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 حث على النفس لتقدم جيد. )3
 تعلم لتعاون يف العمل أو يصيل الغلبة. )4

 
 اللعب اللغوي وسيلة تعريف  )و 

 اللعب اللغوي: وسيلة تعريف وانطالقا من فكرة السابق، تريد الباحثة أن تركز
الوسائل هي كل شئ الناس أو األشياء أو آلة كان أو األحداث جيعل الوسائل ليساعد 
السهولة الفهم الطلب أو الطلبة الكتساب املعارف واملهارات واملواقف املصاصة من املواد 

  يوّصل إىل املدرس.
يف  بالة الطلسهولالفراحة باستخدام وسائل املعني  اللعب اللغوي هو األنشطة

إمِتصاُص املواد، ألنه ذلك اخلطوات املدخل يف التعلم لسهولة الوصول إىل األهداف من 
التعلم اللغة العربية، حىت حتّقق الكمال الفهم التالميذ إىل املواد الذي قد يوصل إىل غري 

  احلواس املالل يف عملية أنشطة التعليمية.

واحد منها الوسائل يستخدم  يف عملية األنشطة التعليم واالتعلم هي وسائل 
. اللعب ةركاحليتضمن إنِدماج بني الصوت و  اليتاللعب. وسيلة اللعب اللغوي من وسائل 

يصري مصدر التعلم إذا ذلك اللعب يستهدف ليصل على أهداف الرتبية أو التعليمية . 
أهلية املعلم يناسب لعملية التعليمية. ألا وسيلة  دور وسيلة اللعب المغلوب مهم بدور

اللعب يعطى كثري الفرصة يف نيل نتائج التعلم األعلى إذا بالنسبة اىل عملية التعلم الذي 
  يهمل وسيلة اللعب كالدعم النجاح التعليمية.

  
 تهاوممارس اللغة األلعاب الختيار إرشادات عامة  )ز 

 .اختيار األلعاب اللغوية املناسبةالبد للمعّلم أن يضع احلدود الوضيح، حىت ميكن  )1

البّد أللعاب اللغوية أن تناسب مبراحل تعليم، وكفاءة املتعّلم ، والوقت واحملال  )2

 املستعد.

 در اإلحنراف.باألمن لطالب بأن ال يص أن حيفظ الشعور )3

، وأشكال اللغة لكى يكون تنفيذ البد ان يهتّم املهارة اللغوية، وعناصر اللغة )4

 تدريب اللغة بألعاب كامال.
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 تنفيذ قبلطيط ختفمن األحسن ان ، اصاخلعداد ستاإل باعلاال حتتاج إذا )5

 .باعلاال

14لعاباال كيفّية تنفيذ االلعاب البد من تعقيد بأن الطالب فهموا بدأان ت قبل )6
. 

 
 أنواع اللعب اللغوي  )ح 

 اللعب اللغوي ملهارة اإلستماع .1
 األسرار املتسلسيل  )أ 
 ”Saimon“األمر بشرط أو قال   )ب 
 َمن املتحّدث  )ج 
 كيف أذهب  )د 

 اللعب اللغوي ملهارة الكالم .2
 أين انا  )أ 
 صندوق األشياء  )ب 
 سيف الصورة  )ج 
 ماذا أعمل  )د 
 فكرة دون الكالم  )ه 
 ملاذا اعمل هذا  )و 
 هل تعريف اسباب  )ز 
 العشر سؤاال  )ح 

 ملهارة القراءة اللعب اللغوي .3
 اختابر معلوماتك  )أ 
 األوراق املمزقة  )ب 
 املضاد  )ج 
 خترج الكلمة الغريبة  )د 

                                                             
14 Umi Mahmudah, dan Abdul Wahab Rosyidi, Avtive Learning dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, hlm.177 
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 الكرسى الصحيح واخلطاء  )ه 
 ملهارة الكتابة اللعب اللغوي .4

 الكلمة املتقاتعة  )أ 
 يتم احلروف أو الكلمة الناقص  )ب 
 يتم الصورة وكتب األمساء  )ج 
 هل تعريف  )د 
 15ترتيب اجلمل  )ه 

 
 تعريف التضاد  )ط 

. وصفة 16هو عبارة عن وجود كلمتني فأكثر هلا داللة متضادة التضاد
ة، ، مثل: املوت واحليا، هناك الكلمات الىت تضاّد احلدكلمتني نسيب   متضادة من هذه

  ، مثل: بعيد وقريب، غّين وفقري.النهار والليل. وهناك غري احلد
نوع من العالقة بني املعاىن،  يف كتب العربية وعلم اللغة العربية، التضاد هو

ىن من املعاىن، يدعو ورمبا كانت أقرب إىل الذهن من أية عالقة أخرى، فمجرد ذكر مع
ضد هذا املعىن إىل الذهىن، وال سيما بني األلوان، فذكر البياض يستحضر ىف الذهن 

  17السواد، فعالقة الضدية من أوضح األشياء يف تداعى املعاىن.
 Pengantar" يف كتبه  )Drs. Abdul Chaer( اخلريكما قال الدكتور عبد 

Semantik Bahasa Indonesia من الكلمة يونان ("، التضادYunani Kuno(  يعىن
.  (melawan)معناه الضدّ  (anti)، و أَْنتِ (nama)) معناه إسم onomaَأونَوما (

 Verhaarإلسم اآلخر لإلسم اآلخر أيضا. يف املعاىن،فرتمجة حرفّية التضاد هو ا

أو مجلة) اليت  كالمته بصفة كلمة، ولكن يستطيع أيضا  تعريفه عبارة (عاد  (1978)
معناه يُعتَقد ضّد من املعىن عبارة آخر. مثل: مجيل ضّد قبيح وكبري ضّد صغري وباع 

 18ضّد اشرتى.

                                                             
15

 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 83-97  
16

 Taufikqurrachman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 
75 

17
  193)، ص. 2001(القاهرة: دار غريب،العربية وعلم اللغة احلديث، حممد حممد داود،  

18
 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 

hlm. 91 
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 Strategi Pembelajaran"وكما قال الدكتور حممد على اخلوىل يف كتبه 

Bahasa Arab" يبّني املعىن ن كيف طريقة يقّدم املعىن املفردات، أّن التضاد هو ع
 –بارد، كرمي  - بشرط الكلماته ُعرف التلميذ، مثل: حار  املذكورة العكسالكلمة 

 19كافر.  –خطأ، مؤمن  –ظهر، صواب  –كسول، اختفى   –خبيل، جمتهد 

التضاد ضّد الرتادف. شكل اللغة املعينة سُيقال التضاد إذا شكله ميلك املعىن 
أشكال يواَضح أّن التضاد يدل على غري املتساوي مع املعىن األخرى. يف علم اللغة 

إذن، تستنتج الباحثة أن  .20اللغة ميلك العالقة بني املعىن بعكس بني واحد آخر
التضاد هو العالقة املعاىن بني الكلمتني املعىن يدل على العكس واملتخالف أو التغاير 

  واحد أخر.بني 
 

 التضاد ماقسأ )ي 

  ينقسم التضاد اىل مخسة انواع:
 دّ احلالتضاد  )1

الكلمتني املتضادتني ليس هناك تدرّج املعىن. اذن، هو بني ايد املعىن يف 
. مثل: ذكر وأنثى، أعزب ومتزوج، حي دّ كلمتني املعىن املتضادتني احلال

 وميت، صح وخطأ، رجل وامرأة.
 التضاد املتدرّج )2

املعىن  أىهناك تدرّج املعىن. مازال  هو بني ايد املعىن يف الكلمتني املتضادتني
  مازال نسّيب. مثل:من الكلمات املتضادة 

مازال مرحلة الّسهولة بني سهل وصعب هناك ولكن  سهل و صعب،  )أ 
 معّينة. والصعوبة

بارد و حار، بني بارد وحار هناك مازال مرحلة معينة، مثل: فاتر أو دافئ   )ب 
 أو ساخن.

 التضاد العكسىّ  )3

                                                             
19Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: baSan, 

2010), hlm. 85 
20 Kunjana Rahardi, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Erlangga, 

2009), hlm.33 
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هو بني ايد املعىن يف الكلمتني املتضادتني الزم. مثل: أب و أم، زوجة و 
خذ و أعطى، اشرتى و باع، مولود و والدة، تعلم و عّلم، مهموز و زوج، أ

 فائز، مرءوس و رئيس.
 التضاد العموديّ  )4

. (direction)هو اذا الكلمات املتضادة مكّون من املفردات الوجهة 
املفردات املتضادة تبعا العمودّي يسمى التضاد العمودّي. مثل: مشال وشرق، 

 جنوب وغرب، غرب ومشال.
 اإلمتداديّ  التضاد )5

امتدادّي (ضّد الوجهة).مثل: مشال  بناء علىهو اذا املفردات املتضادة 
  .21وجنوب، شرق وغرب، فوق وحتت

 

 هارة القراءةمتعليم  .2

 القراءة مفهوم  .أ 

هي ترمجة احلروف املكتوبة إىل معىن أو إعطاء معىن للكلمات القراءة 
يف ذهن القارئ والقارئ املطبوعة وهي عملية ذات شقني. فالكاتب يثري األفكار 
22يرتجم تلك األفكار يف ضوء جتربتة وخلفيته الثقافية واللغوية.

 

القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز والرسوم الىت يتلقاما 
القارئ عن طريق عينية، وفهم املعاىن، والربط بني اخلربة السابقة وهذه املعاىن، 

  .23والتذوق وحّل املشكالتم واالستنتاج والنقد واحلك
والقراءة نشاط فكرى يقوم على انتقال الذهن من احلروف واالشكال الىت 
تقع حتت األنظار، إىل األصوات واأللفاظ الىت تدل عليها وترمز إليها، وعندما يتقدم 
التلميذ ىف القراءة ميكنه أن يدرك مدلوالت األلفاظ ومعانيها ىف ذهنه دون صوت أو 

  .24حتريك شفة

                                                             
21

 Taufikqurrahman, Leksikologi Bahasa Arab, hlm. 76-78 
  105(الرياض: اململكة العربية السعودية), ص. املعبنات البصرية يف تعليم اللغة, حممود امساعيل صيىن و عمر الصديق عبد اهللا,  22

23
  105التاريخ)، ص.  بدون(لناشر: الدار املصريّة اللّبنانية، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، شحاتة، حسن  

24
  108. ،ص)1979، املصرة طرق التعليم اللغة العبية، ط. األوىل، (القاهرة: مكتبة النهضةاحممد عبد القادر أمحد،  
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املفهوم الذي نتبناه هنا للقراءة مؤداه أن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة، إا 
يتبغي أن حيتوى كل عملية ذهنية تأملية تسند إىل عمليات عقلية عليا. إا نشاط 

أمناط التفكري والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل وحل املشكالت، وليست جمرد نشاط 
  .25املطبوعة أو فهم دالالا فقط بصرى ينتهى يتعرف الرموز

وتعد القراءة مصدرا أساسيا لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، وهي 
-مهارة حتتاج إىل تدريبات خاصة ومتنوعة. وينبغي أن تقّدم القراءة للطالب املبتدئ

بالتدرج، انطالقا من مستوى احلروف،  -الذي مل يسبق له تعلم اللغة العربية من قبل
لكلمة، فاجلملة البسيطة (مبتداء وخرب/ فعل وفاعل غالبا) مث اجلملة املركبة مث قراءة فا

  .26الفقرة، مث قراءة النصوص الطويلة
والقراءة عامل أساسى ىف بناء الشخصية وصقلها، فهى تزود القارئ باملعارف 

ا هى واخلربات الىت قد اليستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من خالل القراءة، كما أ
 .27أدة الطالب ىف حتصيل علومه الدراسية، فمن ال يقرأ جيدا الحيصل جيدا

 

 لقراءةأمهية ا  .ب 
وطرق التدريس اليت يتبعها  الرتبويةختتلف أمهية القراءة باختالف الفلسفة 

السائدة، كان للقراءة أمهية تفوق غريها املربّون. فعندما كانت طريقة النحو والرتمجة هي 
من املهارات اللغوية. وملا انتشرت طريقة القراءة وكثر مؤيّدوها صارت هذه املهارة هي 
احملور الذي تدور حوله كل األنشطة الرتبوية. وبدأت أمهية القراءة تقل كثريًا عند اتباع 

ر أن هاتني الطريقتني ظهرنا الطريقة املباشرة والطريقة السمعية الشفهية. ولعلنا نذك
صالح العيوب اليت الحظها املربّون على الطرق التقليدية اليت سبقتهم واليت أعطت إل

بيعي أن ينتقل القراءة والكتابة أولوية على غريمها من املهارات اللغوية. ولذا كان من الط

                                                             
25

  132)، ص. 1998(القاهرة: دار الفكر العرىب،  ة بالتعليم األساسى،مناهج تدريس اللغة العربيرشدى أمحد طعيمة،   
26

(الرياض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر،  العربية لغري التاطقني ا، اللغةإضاءات ملعلمي عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  
  194ص.  ،)2011

27
(الرياض: دار الغاىل، بدون التاريخ)، ص. ، بالعربيةأسس اعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عد اهللا،  

57   



18 

 

ر املعلمون من االهتمام إىل املهارات الشفهية بشكل مبالغ فيه يف أول األمر حىت يتحر 
  .28اعتمادهم التام على القراءة والكتابة

والشك أن القدرة على قراءة اللغة األجنبية هي أهم أهداف تعلم اللغات يف 
يب. فلن تتاح فرصة احلديث واالستماع إال للنذر اليسري ممن يتعلمون اللغة العامل العر 

األجنبية. أما الغالبية العظمى من املتعلمني فإن مهارة القراءة ضرورية هلم لقراءة املراجع 
والكتب العلمية، واالطالع على الرتاث الفكري واحلضارة للعامل احلارجي، والقيام 

مية يف جماالت التخصص املختلفة. وما إن يتمكن املتعلم منهم باألحباث الرتبوية والعل
من إتقان هذه املهارة حىت يستطيع أن ينميهاوميارسها دون مساعدة من املدرسة أو 

منظمة ممتعة تعتمد على إدراك مكّونات هذه املعلم بشرط أن يكون قد تعلمها بطريقة 
  .29املهارة وطبيعتها وأمثل الطرق ملزاولتها

 

 القراءة تعليم أهداف  .ج 
لكل فرع من فروع اللغة العربية أهداف عامة وأهداف خاصة، فاألهداف 

فائدته للمتعلم، وتربيته مهارة أساسية لديه، أو تنميته  جهةالعامة تعّم الفرع كله من 
ملكة أو قدرة معينة. أما األهداف أخلاصة فيدركها املعلم من املوضوع كل درس على 

  .30ها من خالل خطوات الدرس املتنوعةحدة، ويعمل على حتقيق
  :31املرحلة الثانويةيستهدف تعليم القراءة يف أما 

قدرة التالميذ على القراءة، وسرعته فيها، وفهمه للمقروء فهما واسعا،  تنمو أن )1
ومتييزه بني األفكار اجلوهرية والعرضية فيه، وتكوينه لالحكم عليه، وانتفاعه به 

 ىف حياته العملية.

فكرة التلميذ على تتبع ما يسمعه، وفهمه فهما صحيحا واسعا،  أن تنمو )2
 ونقده، واالنتفاع به ىف حياته عملية.

                                                             
28

  101-100(القاهرة: مكتبة لبنان، بدون التاريخ)، ص. تعّلم الّلغات احلّية وتعليمها بني النظريّة والتطبيق، صالح عبد ايد العريب،  
29

  102-101ص. لغات احلّية وتعليمها بني النظريّة والتطبيق،تعّلم الّ  صالح عبد ايد العريب، 

  66)، ص. 2000(القاهرة: عامل الكتب،العربية والرتبية اإلسالمّية، بالللغةطرق التدريس اخلاصة الّدين عامر،  فخر 30  
31

  122ص. عبد القادر أمحد، طرق التعليم اللغة العبية، ط. األوىل،حممد  
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أن تنمو ميل التلميذ إىل القراءة وشغفه ا، وتذوقه ملا يقرؤه حبيث يدفعه ذلك  )3
إىل االتصال مبا يالئمه من الكتب واملطبوعات، وخباصة ىف أوقات الفراغ وأن 

 ملادة الصاحلة للقراءة.انتقاء ايقدر على 

أن تزداد قدرة التلميذ على البحث والقضى املسائل، واستخدام املراجع،  )4
 واالنتفاع باملكتبة والفهارس.

  أن تزداد قدرة التلميذ على األداء املمثل للمعىن ىف القراءة اجلهرية. )5
من أهم األغراض ىف منهج تعليم القراءة أن يصل التالميذ إىل مستوى عال 

حصصا لتعليم القراءة وخطة من القراءة جبميع أنواعها، ويقضى حتقيق هذا الغرض 
مرسومة تكفل النمو املنتظم املتناسق ىف العادات واملهارات والقدرات األساسية ىف 

ول: البداية الصاحلة، لكى نضمن منذ تعليمها وهذه احلطة تقوم على أساسني. األ
البدء تكوين االجتاهات العقلية السليمة والعادات الصحيحة، والثاىن: العمل على 
ترقية هذه العادات وامليول والوصول ا إىل أرقى الدرجات ىف مجيع ألوان القراءة داخل 

 .32املدرسة وخارجها

تعليم القراءة، اال وهي حتديد أهداف تعليم القراءة  توجد مشكلة أساسية يف
ىف الغالب تتمثل هذه املشكلة ىف الرؤية العامة هلذه األهداف، أى النظر إىل األهداف 

بالتاىل غموض  –وهذا يؤدى على أا شئ عام أو شئ غري حمدد حتديد دقيقا. 
الوسيلة، أو غموض الطريقة أو العشوالية ىف العمل من أجل الوصول اهلدف. فإذا 
سألت معلما عن أهدافه من تعليم القراءة، فإنه جييبك على الفور ساعدة التالميذ 
على أن يكونوا قراء جيدين، وكما هو واضح فإنه هذه اإلجابة مضة وغري حمددة، وال 

  .33القارئ اجليد تعني السمات اخلاصة
ولونظرنا بالدقة إىل أهداف تعليم مهارة القراءة السابقة، ميكننا االستنباط 
منها أّن تعليم مهارة القراءة عملية منو متدرجة حىت أن يبلغ إىل مهارة الطالب لقراءة 
أنواع النصوص بفهمها فهما جيدا دون فتح املعاجم الذي حيتاج إىل وقت وفري 

                                                             
32

)  1983(القاهرة: دار املعارف،،احلديثةطرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية ىف ضوء التجاهات الرتبوية رشدي خاطر، وأصدقائه، حممد  
  109ص. 

33
عة والنشر, (القاهرة: دار الثقافة للطباأساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، فتحى على يونس، حممود كامل الناقة، على أمحد مدكور،  

  211بدون التاريخ)، ص. 



20 

 

ردات العديدة الىت قد تكون عباء على الطالب ويؤدي إىل تأثري أوحفظ قوائم املف
 سليب بظهور الشأمة وامللل للقراءة.

 

 السرعة ىف فهم املقروء  .د 
إذا كان الفهم ذا أمهية خاصة ىف القراءة، ألن القراءة عملية التفكري أكثر من  

اسى كى كوا تعرفا على الكلمات. فإن مدى الفهم، أى السرعة ىف القراءة أمر أس
ىف علمنا املعاصر، وعشرات األلوف من يستطيع الفرد أن يواجه تضخم الثقافة 

  .34الكتب الىت تنتجها املطابع شفويا ىف العلوم والفنون وغريمها
ومن هنا، فالقراءة البطيئة ليست بالضرورة قراءة ضعيفة، فقد تعطي القارئ 
فرصة التمتع جبمال الوصف، وبالتقومي، فهو كاملسافر الذى يتوقف لريى املناظر 

نتمهل ىف القراءة للتفكري وبقراءة ما بني السطور. ويف أوقات كثرية  –البديعة، واملثرية 
أثراء حقيقيا للفرد. وقد يفهم القراء السريعون  والنقد. والشعور العميق قد يكون

والبطيئون وقد ال يفهمون. لكن قد يفهم القارئ السريع بأحسن من القارئ البطئ 
أحيانا وحيدث هذا عندما يقراء السريع بأقصى ماتنتجه قدرات الفهم عنده، وعندما 

  .35يقراء البطئ مبا تسمح له قدراته
لومات الكثرية إىل السرعة. وترتبط السرعة ىف حتتاج القراءة للحصول على املع

القراءة إىل حد كبري بالفهم، وهذاالفهم يعتمد بدوره على نضج القارئ العقلي، وعلى 
ثروته اللغوية، وعلى مدى السهولة والصعوبة ىف املادة املقروءة، وعلى بعدها أو قرا 

ىف السرعة حتسن ىف من خربته، وعلى الغرض الذي يقرأ من أجله. أي أّن التحسن 
الفهم. ولتدريب القارئ على السرعة يف القراءة يستحسن أن تقدم مواد سهلة ىف 
البداية، ّمث تتدرج ىف صعوبتها. كذلك من املهم أن يطلب من التالميذ كثريا اإلجابة 
عن أسئلة خمتلفة تقيس الفهم. والتدريب على سرعة القراءة ليس معناه اإلسراع ىف 

كلمة، لكن معناه التدريب على إدراك اجلملة بالنظرة الواحدة وفهم   القراءة كلمة
 .36معناها، فهناك ارتباط بني مدى العبارة املقروءة والسرعة ىف القراءة
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 القراءة مواد  .ه 

الختتلف خصائص مادة القراءة كثريا عن مادة اإلستماع. هلا مقومات 
واملتعلم. ومن أهداف  وصفات تناسب مع اهلدف السلوكى الذى يرمى إليه املعلم

التعليم هو احلفظ وتذكر كل التفاصيل، واستخالص األفكار الرئيسية وتلخيصها، 
ومعرفة احملتوى العام لالستيعاب والفهم، واستنتاج املعاىن، وتنمية التذوق والنقد، 
والتعرف على التأثري. فينبغى على معلمى اللغة أن خيتاروا املواد الدراسية الصاحلة 

  الذى قررأوه من قبل. للهدف
  واملواد الدراسية األساسية يف تعليم القراءة:

ممنوع التدخني،  :مثل ،املادة اللغوية اليت تكتب ا الفتات التحذير و التوجيه أوال  :

مثل : طريق يف اجتاه ،وعالمات املرور الدولية اليت تشمل صورا و كلمات

  واحد. 

كتابة : مثل، لقارئ للبحث عن معلومات تفيدهاملصادر اليت حيتاج إليها ا ثانيا  :

  التليفونات و طريقة تبويب كل جزء من هذا الدليل. دليل

 األسلوب اخلاص الذي تتميز به لغة عناوين الصحف و رؤوس املوضوعات، ثالثا  :

هو عادة يهدف إىل جذب أنظار القارئ عن طريق عرض قليل من و 

لك عن األسلوب النحوي السليم يف املعلومات عن موضوع املقال، و خيرج بذ

  مثل : لغة اإلعالنات التجارية اليت تتالعب باأللفاظ.، الكتابة

املادة اللغوية اليت تكتب ا االستمارات و البطاقات  املختلفة اليت حيتاج  رابعا  :

  ن و املهنة.سمثل : معلومات عن ال،إليها القارئ إىل فهمها

اليت تكتب ا الربقيات و بطاقات الدعوة و إعالنات  خامسا :اللغة املركزة املختصرة

الوفيات و اإلعالنات املبوبة و االصطالحات اليت تكرر دائما يف مثل هذه 

  املناسبات.
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املادة اللغوية اليت تكتب ا الشيكات املصرفية ، و تلك اليت تظهر على  : سادسا

  أوراق النقد  و العمالت املعدنية املختلفة.

التعليمات اليت تكتب على زجاجات الدواء و علب األغذية و املشروبات  :  سابعا

مبينة طرق االستعمال و دواعيه، حمذرة من بعض ملقد يتعرض له القارئ من 

.خماطر بسبب سوء االستعمال
37  

 

 القراءةطرائق تدريس   .و 
تعليم مهارة القراءة عدة طرائق، لكل منها مزاياها  جماللقد ظهرت ىف 

  وعيوا على حد سواء. ومن هذه الطرائق ما يلى :
وهي طريقة تركيبية. وا  طريقة احلروف اهلجائية ( طريقة األجبدية أو احلرفية ) )1

أوال، مث احلروف وحركاا فحروف العلة. يتعلم املبتدئ أمساء مجيع احلروف 

املبتدئ صورا خمتلفة من رسم احلروف ونطقها. مث ينتقل إىل وهكذا يتعلم 

 .38تكوين مقاطع أو كلمات يتدرب على نطقها

: تبدأ هذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات احلروف بدًال من الطريقة الصوتية )2

ع)، مث ينطق - ر-أمسائها حبيث ينطق حبروف الكلمة أوًال على انفرد مثل (ز

أن يتدرب ية واحدة، وهو يتدرج ىف ذلك. فبعد بالكلمة موصولة احلروف دفع

الطفل على أصوات احلروف اهلجائية وجييد نطقها مضبوطة فتحا وضما 

يبدأ املعلم يف تدريب الطفل على مجع صوتني يف مقطع واحد، مث ثالثة  وكسرا،

من األصوات، مث ينتهى إىل تأليف الكلمات   أصوات...إخل. وهكذا حىت

 .39الكلماتتأليف اجلمل من 

                                                             
37

  116-114ص. تعّلم الّلغات احلّية وتعليمها بني النظريّة والتطبيق،العريب،  ايدصالح عبد  
  138)،اجلز األول، ص. 1961(مصر: دار املعارف، النفسية وطرق تدريسها،  أصوهلااللغة العربية اعبد العزيز عبد ايد،  38
39

  149)، ص.، 2006: دار الفكر العرىب، القاهرة(، اللغةتدريس فنون أمحد مدكور،  على 
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حيث يتعلم الطلبة الكلمة مث يتعلمون احلروف الىت تكونت منها  طريقة الكلمة )3

 .مةالكل

هى تطور لطريقة الكلمة، ودفع هلا خطوة إىل األمام، وأساسها  طريقة اجلملة )4

حيث . وطريقتها أن اجلملة هى وحدة املعىن، وليست الكلمة، وال احلرف

ة أو السبورة مث ينطقها ويردده الطلبة من يعرض املعلم مجلة قصرية على البطاق

بعده عدة مرات. ويعرض مجلة تزيد عن اجلملة األوىل كلمة واحدة وينطقها 

 .40 ويرددها

 

 القراءة تعليموسائل   .ز 
املعلم لتحسني عملية التعليم،  يستخدمهالوسائل التعليمية هي "كل أداة ا

وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهارات وإكسام 
العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانب املعلم 

   .41على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام"
التعليمية إىل مستعدة الطلبة على القراءة بسرعة وسهولة  الوسائلدف هذه 

ويسر ودقة لفهم حمتوى املادة املقروءة. واألجهزة احلديثة الىت تساعد على سرعة القراءة 
  وفهم احملتوى منها :

 البطاقات، )1

تصنع البطاقات من قطع من الورق املقوى وتكتب على كل منها عبارة 
أو كلمة أو مجلة ىف بعض األحيان. وقد يشرتك املعلم الدارسني ىف كتابة هذه 
البطاقات حىت يتعلموا الكتابة واهلجاء إىل جانب اهلدف األساسى من 

األسئلة  استخدامها وهو املران على القراءة. وهى عدة أقسام منها : بطاقات
واإلجابة، وبطاقات التكملة، و بطاقات املفردات اللغوية، وبطاقات التماثل، 

 وبطاقات الواقعية.

 معامل القراءة، )2
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وتتكون من كتيبات صغرية حتتوى مادة لغوية متدرجة يف الصعوبة تعني 
الطلبة على التقدم بسرعة ىف إتقان مهارة القراءة بقدر ماتسمح به قدرام. 

كتيب منها على قصص قصرية أو املقاالت عملية أو تارخيية مصورة   وحيتوى كل
 ويرقم حسب درجة صعوبتها حىت يتبني الدارسني مدى تقدمهم ىف القراءة. 

 جماالت الصور الكاريكاتورية، )3

وتعتمد على الصور والرسوم ىف نقل املعىن مع حد أدىن من الكلمات 
الغرىب عليها ألسباب منها شدة واجلمل. واعرتض املربون ىف العامل العرىب و 

اهتمامها باجلرمية واجلنس واإلثارة واعتمادها على الصورة ىف شرح املعىن مما جيعل 
الدارس يضيق ذرعا بقراءة الكتب العادية  الىت ال حتتوى على مثل هذه الصورة 

 امللونة.

 امللصقات ( اإلعالنات )، )4

تساعد على قراءا من  وحتتوى صورا وكتابة بألوان خمتلفة وحجوم كبرية
مسافة بعيدة. ويستطيع املعلم أن يتحصل عليها من املكاتب السياحية 
والسفارات األجنبية وشركات خطوط الطريان والوزارات املصانع احمللية. ولكن 
إشراك الدرسني ىف عمل ملصقة عن موضوع يدرسونه يساعد تربويا على تعلمهم 

 ن ملصقات.الرسالة الىت حيويها ما يصممونه م

 ( Tachitoscope ) التاكستوسكوب  )5

يتكون هذا اجلهاز من عارض للشرائح العادية مثبت على عدسته  
األممامية جهاز توقيت للتحكم ىف مدة عرض كل شرحية. وتستخدم ىف عرض  
كلمات أو مجل مكتوبة على الشرحية ملدة خيتار طوهلا املعلم وبذلك يتحكم ىف 

 .42سرعة قراءة الدارسني هلا

  ( Reading Pacer)جهاز سرعة القراءة )6

يتكون هذا اجلهاز من شرحية زجاجية حبجم صفحة الكتاب العادية 
يثبت فيها حاجز معدىن ينزلق من أعلى الصفحة إىل أسفلها حسب توقيت 

  حيدده القارئ الذى يستخدمه.
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  )Over Head Proyektor(  جهاز العرض األمامى ( الصور الثقافة )، )7

ذا اجلهاز على عرض مادة لغوية أمام الدارسني ىف نفس الوقت يساعد ه
الذى يواجههم فيه املعلم وجيب علو املصاعب الىت يواجهوا ألن الصورة أو 
الكتابة تظهر على شاشة خلف املعلم الذى يستطيع أن يضيف إىل الكتابة أو 

 اهلامة فيها.   يلفت نظر القراءة إىل بعض النطاق

  ( Opaque Projector ) املعتمةجهاز عرض الصور  )8

يعترب هذا اجلهاز أسهل األجهزة ألنه ال حيتاج إىل مواد خاصة للكتابة أو 
للرسم عليها. وهو يستطيع عرض صورة أى جسم مسطح أو جمسم صغري مكربة 
على الشاشة. هذا اجلهاز يفيد املعلم ىف عرض مناذج من الصور والكتب وطوابع 

 والشيكات املصرفية وغريها.الربيد وأوراق النقد 

من تكوين اجلمل، األفعال والظروف، القصة القصرية، التعرف  لغويةلاأللعاب ا )9
 .43على معىن املفردات، الكلمة وتعريفها، و إطاعة األوامر 

 
 باستخدام وسيلة اللعب اللغوى "التضاد" القراءة خطوات تدريس .3

 الكلمة الطالب ذكريَ  مث التضاد يف البطاقة الكلمات املكتوبة املعلم يدل على  .أ 
 .مباشرة تضادةامل الكلمة الطالب التضاد، َيذكر الطالب بطاقة ، أو نالتضادةامل

 الطالب قادرين ان جتعل واحد على جيب ،تضادة امل الكلمة الطالب يذكربعد   .ب 
 .معىن اجلملة قد املصنوع وفهم املتضادة مجلة اليت يوجد فيها الكلمة

  
 

وانه ال ميكن أن جتعل  تضادةامل الكلمة يذكر غري قادرين ان إذا كان الطالب  .ج 
 الكلمة مجلة، مث جيب أن يعاقب. أو إذا كان الطالب غري قادرين على تذكر

فإنه  الصحيح يف اجلواب ، وميكن أن يلقى على صديق آخر، عندما كانتضادةامل
  .44قس عليه...... و اجلواب يف ق له حتديد العقوبة للطالب األخطاء حي
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