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 الباب الثانى

  في تعليم القراءة اللغة العربية )Michael West Method( طريقة مايكل ويست

 

  الدراسة السابقة  . أ

استعمال طريقة القراءة  موضوع)  حتت 3105262واحدة العريفة (- لحبث علمى  .1

تالميذ يف الفصل الثامن من املدرسة الثانوية احلكومية الاجلهرية يف تعليم مهارة القراءة لدى 

" مسارانج (دراسة مقارنة بني قراءة اجلهرية وقراءة الصامتة). هناك باستعمال طريقة 2"

القراءة اجلهرية يف إجناز تعلم مهارة القراءة لدى تالميذ الفصل الثاىن من املدرسة الثانوية 

ملستوى الداللة  8,39<  1,83يعىن  ttأكرب من t0" مسارانج. والداللة أن 2احلكومية "

 1%. 1ملستوى الداللة  2,704% و5

موضوع تنمية طريقة التعليمية يف حتت )3104029لطيفة السالمة ( - حبث علمى ل .2

القراءة لدى التالميذ للمدرسة "نامسا" اإلبتدائية بسمارانج. وأما تنمية طريقة التعليمية يف 

هي تعطى التالميذ بواجبات فمدرسة "نامسا" اإلبتدائية بسمارانج القراءة لدى التالميذ لل

)Resitasi( ,طريقة التعليم التعاوىن )cooperative learning(  أى بنمطCIRC هيئة ,

بنفس الطريقة. من  ما يريدالطريقة املناسبة . واملعلم ينمى (Team Teaching)التدريس 

غري عملية التعليم والتعلم كانت يف مدرسة "نامسا" اإلبتدائية بسمارانج النشاط تغرس على 

التالوة القران,  )Rutinitas( يوميةهي تعليم القران وكتابته. أنشطة تعليم اللغة العربية ف

 Rebana(.2(وفلعب الدف

المية احلكومية جوغياكرتا  ) طالبة من جامعة اإلس05420044راضية (- حبث علمى ل .3

ملتوسطة األوىل ا 10حممدية حتت موضوع طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة 

طريقة حتليل البيانات باستعمل  استخدمت . يف البحث2010- 2009جوغياكرتا سنة 

                                                             
" مسارانج 2من املدرسة الثانوية احلكومية " الثامنالتالميذ يف الفصل  لدىاستعمال طريقة القراءة اجلهرية يف تعليم مهارة القراءة  ،واحدة العريفة 1

  43، ص. )2009،سوجنو:كلية الرتبية جامعة واىل مسارانج، ((دراسة مقارنة بني قراءة اجلهرية وقراءة الصامتة)

 : كلية الرتبية جامعة واىل سوجنو(مسارانج، تنمية طريقة التعليمية يف القراءة لدى التالميذ للمدرسة "نامسا" اإلبتدائية بسمارانج ،لطيفة السالمة 2

  40، ص. )2009،
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يف  ا إجيابياالتحليل الوصفى النوعى والتحليل وصفى كمى. علمنا أن طريقة القراءة تأثري 

 3. 9,2واالختبار الثاىن  8,98تدريس القراءة, يقوم على نتائج االختبار األول 

رتكيز بها لكنو طريقة التعليم القراءة هى طريقة القراءة كلها تلك الدرسات تبحث يف 

على طريقة القراءة اجلهرية ومكان حبثها يف املدرسة  زتركّ املختلفة. الدراسة األوىل العناصر 

يف القراءة ومكان  ز على تنمية طريقة التعليم" مسارانج. والدراسة الثانية تركّ 2مية "الثانوية احلكو 

ز على طريقة القراءة ومكان كتحبثها يف املدرسة "نامسا" اإلبتدائية بسمارانج. والدراسة الثالثة تر 

. هذه الدراسات 2010-2009املتوسطة األوىل جوغياكرتا سنة  10ة حممديحبثها مبدرسة 

 Michael West)ويست مايكل تنفيذ طريقة يفبحث الباحثة ألن الباحثة تبحث بختتلف 

Method)  يف تعليم قراءة اللغة العربية لتالميذ الصف احلادى عشر مبدرسة العالية اإلسالمية

الطريقة املستخدمة لدى التالميذ تركيز الباحثة على   .2013-2012احلكومية غمبونج سنة 

الصف احلادى عشر يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج من حيث أشكاهلا 

  (Michael West Method)ويست  مايكلطريقة وبنظريات تعليم القراءة هى 

  الهيكل النظرى  . ب

 )Michael West Method( طريقة مايكل ويست .1

   )Michael West Method( مايكل ويستمفهوم طريقة   )أ 

الىت  قراءة) هي طريقة Michael West Methodويست ( مايكل طريقة

 تالميذتوفري قدرة القراءة للطالب بسهولة. هدف من هذه الطريقة ليكون ال ىلإدف 

 ةيف الكتاب تالميذة عن أشكال اجلملة الصحيحة لتسهيل الزيادة الكفاءلديهم املعرفة و 

4وميكن أن تتحقق يف الكالم.
 

                                                             
3 http://www.digilab.uinsuka.a.id/ 
4 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s 

Press,2009), hlm. 51 
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 هي كيفية تقدمي املادة )Michael West Methodويست ( مايكل طريقة

ذه الطريقة التالميذ أن ينطقوا  أو القراءة اجلهرية.  يرجىبالقراءة, أي القراءة الصامتة 

5حة وصحيحة.يالكلمات واجلملة العربية فاص
 

هى نظرية تعليم اللغة ) Michael West Methodطريقة مايكل ويست (

الىت حتد صراحة الغرض من تعليم اللغة يف واحدة االستخدام العملى الىت ميكن 

  حتقيقها. أما أهداف األصل من هذه الطريقة هى:

 فصل مرحلة من مرحلة اإلجيابية و السلبية لتعلم اللغة )1

 النهج التحليلي لقواعد اللغة لغرض القراءة الفهمية )2

 القراءة املكثفة والقراءة املواسعةتركيز على جتربة  )3

 تأخري التحدث والكتابة )4

 اإلهتمام املستمر إىل الكلمة املنطوقة )5

  6اإلنتباه املستمر إىل املتعلم الفردية. )6

عند الباحثة هذه الطريقة هى طريقة تعليم قراءة اللغة العربية الىت دف 

هى فهم النص وينطق لتساعد التالميذ أن إتقان مهارة األساسية املهمة للقراءة 

 الكلمات واجلملة العربية فاصحة وصحيحة.

القراءة الصامتة هلا املقصودة تغريت رموز الكتابة ملعىن يف ذهن القارئ بدون 

النطق. فهم النص أهم الغرض يف قراءة صامتة. والقراءة اجلهرية هى عملية القراءة 

لة العربية فاصحة بلسان أو صوت رموز الكتابة بللسان. نطق الكلمات واجلم

وصحيحة, عالمة القراءة, تنغيم الصوت, تعبري الوجه هى أهم األغراض يف قراءة 

  جهرية.

  

 

                                                             
5 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57. 
6 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa,(Bandung: Angkasa, 1988), 

hlm. 40 
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 )Michael West Method( نشأة طريقة مايكل ويست  )ب 

الزائد الذى ظهر يف أوائل القرن العشرين للطريقة املباشرة  التحمسبالرغم من 

أوروبا كلها أوال, مث الواليات املتحدة,  إىل واألخذ ا على نطاق واسع حىت عمت

فالشرق األوسط, إال أن احلصيلة اللغوية الىت خيرج ا الطالب بعد سنتني أو ثالث 

من الدراسة مل تكن ترقى إىل مستوى اجلهد والوقت واملال الذى أنفق عليها. حقا لقد 

ات باللغة من ترديد عبار  نتهمكّ جنحت هذه الطريقة يف فك عقدة لسان الطالب و 

على يد األستاذ   1929األجنبية يف مواقف معينة, ولكن البحث الذى أجرى سنة 

أمضوا  كتابة عند املتعلمني الذينكوملن قد أثبت عجزا واضحا يف مهارات القراءة وال

أكثر من سنتني يف التعلم ذه الطريقة. وتنبه الرأي العام يف أمريكا, مث يف أوروبا, إىل 

الطريقة قد أثر على املتعلمني حبيث صاروا يرددون بنجاح عبارات بينها أن اتباع هذه 

7قراءة وكتابة. نييّ أمّ يف اللغة األجنبية, بينما هم يف نفس الوقت شبه 
 

, أم يقرتحون طريقة ١٩۲٩وأصدقائه سنة  (Colmen)ولقد كتب كوملان 

فكار أهذه الطريقة من  تيف تدريس القراءة. ظهر  (reading method)    القراءة

إذ نشر ماكيل وست   ألجنبية يف أوائل القرن العشرين.اللغة ا معلمي

 Bilingualism with Spesial Reference to bengal 8.كتابه

وقد تناول يف هذا الكتاب قضية تعليم اللغة اإلجنليزية يف اهلند. وبني أن 

نطالق فيها من غري حاجة للتحدث اهلند أشد حاجة لتعلم القراءة واالالناس يف 

باإلجنليزية باإلضافة إىل أا أيسر يف التعليم. وقد بدأ وست بالفعل يف تأليف كتب 

تعليم القراءة مستندا إىل قائمة ثورنديك يف اختيار مفرداته وضبط عددها. ولقد كانت 

األجنبية رابطة تعليم اللغات احلديثة يف أمريكا قد أعدت تقريرا حول تعليم اللغة 

خصص اجلزء الثاىن عشر منه للحديث عن طرق تعليم هذه اللغات. ولقد انتشرات 

                                                             
  42), ص.  1981مكتبة لبنان,  بدون مكان:(البني النظرية والتطبيق,  تعلم اللغات احلية وتعليمهاصالح عبد ايد العرىب,   7

  136 .), ص1989, :بدون ناشر, (إيسيسكوتعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه رشدى أمحد طعيمة,  8
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يف ظروف كان حمور العمل فيها تقدمي املادة املطبوعة يف اللغة األجنبية للدارس من 

9بداية تعلمه هلذه اللغة دون حماولة لرتمجتها وعليه أن يقرأ حىت حيصل على املعىن.
 

ذالك يف مصر والشرق األوسط الطريقة الىت عرفت  ومن أوضح األمثلة على

نسبة إىل املريب اإلجنليزى مايكل (Michael West Method)ويست مايكل بطريقة

الذى استطاع أن يستخلص مادة علمية لتعلم اللغة   (Michael West)ويست

اإلجنليزية يف كتب قراءة مبنية على أسس علمية, فاعتمد على قوائم املفردات الىت تبني 

أكثر الكلمات استعماال وشيوعا وضمنها كتبه األوال, والكلمات األقل استخداما ال 

10تظهر إال يف كل املراحل املتأخرة.
 

ة الصامتة أهم من اجلهرية، ولذا دعا إىل أن يقوم وأكد ويست أن القراء

املدرس أوال بنطق الكلمات اجلديدة مث يقرأ التالميذ الفقرة املطلوبة قراءة صامتة دف 

اإلجابة عن أسئلة وردت يف كتاب القراءة، ويقوم بوضع خط حتت كل إجابة، وبعد 

الصحيحة عن األسئلة  أن يتأكد املدرس من فهم تالميذه للفقرة عن طريق إجابام

11يقرؤها مرة واحدة بصوت عال، مث يتبعه بعض التالميذ يف قراءا جهريا. 
 

وتتلخص الطريقة يف قيام املدرس بقراءة املفردات اجلديدة, مث قراءة النص 

وتدريب الدارسني عليه قراءة صامتة, وفهم املضمون, مث االجابة على األسئلة بصوت 

 عرض القاعدة بشكل موجز, وعمل بعض التدريبات عال للتأكد من الفهم, مث

12عليها.
 

 

  

 مداخل وأسلوب الطريقة  )ج 

                                                             
  136, ص تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه رشدى أمحد طعيمة, 9

  41 ص. البني النظرية والتطبيق, تعلم اللغات احلية وتعليمهاصالح عبد ايد العرىب,   10

  41 ص. البني النظرية والتطبيق, تعلم اللغات احلية وتعليمهاصالح عبد ايد العرىب,  11

), ص. 1987, (القاهرة: دار الفكر العرىب, اإلجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات االخرى لغري الناطقني ابراهيم, محادة ا  12

56  
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  :تستند هذه الطريقة إىل عدد من املداخل تذكر منها
ها الفرد إلي للخربة الىت ميكن تعليمها والىت حيتاج واأن حهد املربني أن يوجه )1

كتساب يف حاجة إىل ا  أيسر من تعلم القراءة, كما أن الفردببالفعل. وليس 

مهارات القراءة يف اللغة األجنبية أكثر من حاجته الستخدامها يف الكالم.. إذ أن 

 تعرضه ملواقف االتصال الشفوى حمدودة.

أن املهارة الىت تساعد الفرد على اإلبداع يف اللغة األجنبية وعلى االستمتاع  )2

 .بأشكال اإلبداع يف الثقافة األجنبية هى مهارة القراءة

أن تنمية القدرة على االستقالل يف حتصيل املعرفة, والنمو الذاتى يستلزمان تعلم  )3

القراءة أوال حىت يتقدم كل طالب حسب قدرته وحىت ينفرد بعد ذلك باالتصال 

 13مبصادر املعرفة.

  :األسالب املستخدمة هذه الطريقة هى

 ال مينع إستعمال لغة األم )1

 اللغة الثانية حتضر بللسان )2

 والنطق األساسية ومراقبة املفردات يف النص مهمة جداالكالم  )3

 14مراقبة املفردات هى املفرق بني القراءة املكثفة والقراءة املواسعة. )4

 )Michael West Method(صائص طريقة مايكل ويستخ  )د 

يف  (Michael West Method)أهم املالمح الستخدام طريقة مايكل ويست

  تعلم اللغة العربية هي:

الطريقة عادة بفرتة يتدرب الطالب فيها على بعض املهارات الصوتية. تبدأ هذه  )1

لفوا نطقون بعض األصوات واجلمل. حىت يؤ فيستمعون لبعض اجلمل البسيطة. وي

النظام الصوتى. انطالقا مبدأ مؤداه, أن الصورة الىت يكوا املرء عن النظام 

زها على صفحة الصوتى للغة سوف تسهم يف تنمية مهارته يف االتصال برمو 

 املطبوعة.
                                                             

  371(بدون مكان:جامعة أم القرى ,بدون تاريخ), ص.  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات األخرى,رشدى أمحد طعيمة,   13

14 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa, hlm. 40 
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يف نص. ويعمل املدرس  هايقرأفبعد أن يتدرب الطالب على نطق مجل معينة.  )2

 على تنمية بعض مهارات القراءة الصامتة عند الطالب.

بعد ذلك يقرأ الطالب هذا النص قراءة جهرية متبوعة بأسئلة حول النص للتأكد  )3

 من فهمه.

قراءة مكثفة وموسعة لكل منهما هدفه تنقسم القراءة من بعض ذلك إىل نوعني:  )4

ولكل إجراءاته. فالقراءة املكثفة تأخذ مكاا بني جدران الفصل ودف إىل 

تنمية املهارات األساسية للقراءة وما حتتاجه هذه املهارات من ثروة لفظية ومعروفة 

بالقواعد النحوية... ويف هذا النوع من القراءة تنمى مهارات فهم املقروء عند 

لدارس حتت إشراف املعلم يف الفصل... فرياقب تقدمه ويقف على الصعوبات ا

 الىت توجهه ويساعده على تذليلها.

أما بالنسبة للقراءة املوسعة فتتم خارج الفصل. صحيح أن املعلم يوجه الطالب هلا  )5

وحيدد هلم ما يقرؤونه مث يناقشهم فيه.. إىل أن العبء األكرب يقع على الطالب 

 أنفسهم.

أخريا يسهم هذا النوع من القراءة املوسعة يف وصل الطالب العرىب ويف قراءة كتبنا و  )6

 15وفنوننا ومن مث يزداد فهمه الثقافة العربية وتقديره هلا.
 

 وعيوبها )Michael West Method(مزايا طريقة ماكيل ويست   )ه 

 مزايا )1

 الرتمجةويتم تدريب الطالب على فهم قراءات مع التحليل, وليس عن خالل   )أ (

 ن الطالب على املفردات جيدةيتق  )ب (

 16يفهم الطالب على استخدام القواعد.  )ج (

 أعطى قدرة القراءة اجلهرية و القراءة الصامتة اجليدة لتالميذ اللغة األجنبية   )د (

                                                             
15 H. M. Abdul Hamid, M.A, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan,Metode, 

Strategi, Materi, dan Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 31-32. 
16 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 

hlm. 42 
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القراءة اجليدة هى االتصال بني القارئ ومادة القراءة. هذا االتصال هو   )ه (

  17الذخرية لفهم حمتويات القراءة جيدة.

 عيوب )2

 ستماع واحملادثةضعف الطالب يف مهارة اال  )أ (

لفهم  واألن املفردات الىت يعرفها مناسبة بالقراءة فقط, فالطالب ضعف  )ب (

 18املختلفة وصالنص

 19هذه الطريقة ممل لتالميذ غري مولع بقراءة.  )ج (

 

 تعليم القراءة اللغة العربية .2

 قراءة اللغة العربيةتعريف تعليم   )أ 

هو عملية إعادة بناء اخلربة  القراءة تعليمأن وعند رأى رشدى أمحد طعيمة 

  20الىت يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم.

تعليم هو نقل املعلومات من املعلم إىل التالميذ مير بعملية التدريس بقصد الو 

  21لنيل تغيري سلوك التالميذ.

إعطاء معىن للكلمات  هي ترمجة احلروف املكتوبة إىل معىن أوفقراءة الما أ

وهي عملية معقدة تشمل جمموعة من املهارات, 22املطبوعة وهي عملية ذات شقني.

وإذا كان املفهوم احلديث للقراءة يشتمل على تعرف احلروف والكلمات والنطق ا 

صيحة, كما يشتمل على الفهم والربط واالستنتاج والتحليل والتفاعل مع املقروء ف

                                                             
17 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2011), hlm.38  
18 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 43 
19 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 38 

  45ص.   ,وأساليبهتعليم العربية لغري الناطقني ا منهجه رشدى أمحد طعيمة,  20

21  Drs. Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-
metodenya, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 5. 

بدون  جامعة امللك سعود,-(الرياض: عمادة شؤون املكتبة اللغة, تعليماملعينات البصرية يف حممد إمساعيل صيىن وعمر الصديق عبداهللا,  22

  105), ص. تاريخ
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هذا املفهوم تتمثل يف  ءحل املشكالت فإن مهارات القراءة يف ضو ونقده واإلسهام يف 

  جانبني:

ويشتمل على تعرف احلروف والكلمات والنطق ا صحيحة,    :   فسيولوجي  األول

  والسرعة يف القراءة وحركة العني يف أثناء القراءة ووضعية القارئ.

قريبة واملعاىن البعيدة, ويتمثل يف ثروة املفردات وفهم املعاىن ال  :   عقلى  والثاىن

  23واستخالصة املغزى, وأخريا التفاعل مع املقروء ونقده.

وقد اثبتت البحوث الىت قام ا ثورنديك يف العقد الثاىن من القرن العشرين 

أن القراءة ليست عملية ميكانيكية تقوم على جمرد التعرف على احلروف والكلمات 

ل مجيع العمليات الىت يقوم ا اإلنسان يف والنطق ا, بل إا عملية معقدة متاث

التعلم, فهي تستلزم الفهم والربط واالستنتاج. ونتيجة لذلك ازداد االهتمام بالفهم يف 

  24القراءة كعنصر ثان من العناصر العملية.

يكفي اللغة  .أغراضهمالكلمات الىت يعرب ا العرب عن واللغة العربية هي 

العربية فضال أا لغة القران الكرمي ببياا املعجز الذى حتدى فصحاء العرب إىل يومنا 

هذا. ومن خصائص اللغة العربية أن الكلمة الواحدة فيها حتتفظ بدالالا اازية 

والواقعية دون التباس بني املعنيني, فكلمة الفضيلة تعىن يف أصلها احملسوس الزيادة, 

 الصفة الشريفة يف اإلنسان, ولكن حني تستخدم على أا وسف غري محيد فإا وتعىن

كلمة القول, فالزيادة قد تكون صفة شريفة أو  تأخذ مشال أخر وهو فضول مضافة إىل

  وضيعة والشرف مبعىن رفعة املقام ال يلتبس مبعىن العاىل من األرض.

ءة اللغة العربية هي عملية من التعريفات السابقة ختلص الباحثة أن تعليم قرا

ترمجة ملن  العلم لنيل إىل تالميذه حتضريية وتقدمي مواد القراءة من معلم اللغة العربية

 عىن أو إعطاء معىن للكلمات العربية املطبوعة.املاحلروف املكتوبة إىل 

 

 أهمية تعليم القراءة اللغة العربية  )ب 

                                                             
  95, ص. )1988الرياض: دار الفيصل الثقافية, (اللغة... تدريسا واكتسابا,  حممد أمحد السيد, 23

  119), ص. 1989(القاهرة: مكتبة النهضة املصرة,  عليم اللغة العربية,طرق تحممد عبد القادر امحد,   24
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شخص نام ف. فالشخص الذى يقرأ ةتعترب القراءة أمرا أساسيا للمواطن الصاحل

وقادم على استمرار النمو, وليس من قبيل املصادفة أن تكون أول أية نزلت يف القرأن 


	 ��֠�����الكرمي: ����� ִ����� 

��֠���� ����ִ� ��� ����ִ� 
�� !"#$%�� &��' (����) �*� 

�����֠�� ִ�+����, )-���./��� 
�0� ��֠���� �
1��2 	
��34�5��� 

��االمر فيها, كما  غةصي, وإمنا فيها االشارة إىل ضرورا للفرد ل)1-4(العلق:   

أن نفعها ليس قاصرا على احلاضر فقط, وإا هي الطريق الكتشاف اهول 
"�
1��2 �� !"#$%�� ��' �
35 

839:�; ��  25).5(العلق:  

تطورت هذه يف حياة الفرد أن القراءة كانت "غاية" مقصودة لذاا, مث 

الفكرة, بعد عدة حبوث تربوية, وأصبحت غاية الرتبية أن يذهب الطفل إىل املدرسة, 

فيقرأ "ليتعلم" ومعىن هذا أن القراءة أصبحت "وسيلة" لكسب املعلومات وزيادة 

اخلربات. وهى وسيلة التصال الفرد بغريه, ممن تفصله عنهم املسافة الزمانية أو املكانية 

   26رد حبيس بيئة صغرية حمدودة ولعاش يف عزلة جغرافية وعزلة عقلية.ولوالها لظل الف

حياة اتمع القراءة وسيلة فذة للنهوض باتمع وارتبط بعضه ببعض عن  ويف

طريق الصاحفة والرسائل واملؤلفات والنقد, وحنو ذلك مما تقوم فيه الكلمات املكتوبة 

لىت تدعو إىل التفاهم والتقارب بني مقام األلفاظ املنطوقة. وهى من أهم الوسائل ا

  27عناصر اتمع.

من هنا أن القراءة مهمة جدا يف حياة اإلنسان. والقراءة هى نشاط إنتاجى 

  التاىل:بكما تذكر    ن تأخذ فوائد كثرياأومنها ميكن 

 ميكن قراءة تدريب الشخص على التقاط املعلومات بسرعة )1

                                                             
   123ابرهيم حممد عطا، طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية، (القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، د.ت)، ص.   25

  58(بدون مكان: دار املعارف, بدون تاريخ), ص.  املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية,إبرهيم,  عبد العليم  26

  59ص. املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية, إبرهيم,  عبد العليم 27
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عملية القراءة سيحاول الشخص تطوير خيال الشخص ألن يف القراءة ميكن   )2

 لرتمجة معىن كلمة املقروء.

ن تساعد زيادة املفردات وتعرف بناء اجلملة حىت تطوير الطالقة القراءة ميكن أ )3

 والفصاحة يف كالم الشخص.

, بل العلم أن جيعل احلياة الكرمية ألن اهللا املكتسب رت العلمتكثرت القراءة تكث )4

 اهللا يف القرأن الكرمي:يرفع درجات الشخص بالعلم. قال 

 �<=+>,?1 �; �@A�֠���� 
B�CD)E�'��F �3G4 H(I�֠ JKFL35 
B�DM3""⌧O3 Q@ S� ִTִ☺�5�� 

B�DM3!"����3� *⌧!"�O�; V��� 
JKFL35 B �3G4�, H(I�֠ 

B�,W�XY#�� B�,W�XY#��3� 
Z[3�J��; V��� �@A�֠���� 

B�D)E�'��F JKFLE�' �@A�֠�����, 
B�D:,\� �
���:�5�� 
]$ ִ^��ִI _ V����, �ִ☺� 

�`D:�ִ☺:3 ab��ִ� ����   )11(اادلة:  

إىل ن قراءة اللغة العربية لغري الناطقني ا ليست األمر السهل فلذلك حيتاج إ

تعلم قراءة اللغة العربية من أجل تيسري التوصل إىل شخص إلتقان مهارة القراءة جيدا. 

  أما جماالت مهارات القراءة فهى:  

 ز الصوتية باملكتوبة بسهولة ويسرو ربط الرم )1

 قراءة النص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح )2

دقة النطق وإخراج احلروف إخراجا صحيحا, ومراعاة حركات اإلعراب عند  )3

 القراءة اجلهرية

 حتليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة العالقة بينها )4

 فاظ ا حية يف ذهنه فرتة القراءةالنص من أفكار, واالحت همتابعة ما يشتمل )5

 استنتاج املعىن العام من النص املقروء )6

 التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية يف النص املقروء )7

 معاىن املفردات اجلديدة من السياق يفالتعرف  )8

 الدقة يف احلركة الرجعية من اخر سطر إىل أول السطر الذى يليه. )9
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 املناسبة عند القراءة اجلهرية متثيل املعىن والسرعة )10

 28تلخيص األفكار الىت يشتمل عليها نص مقروء تلخيصا وافيا. )11

 أغراض تعليم القراءة اللغة العربية  )ج 

القراءة إىل املراحل التعليمية املختلفة وهي املرحلة اإلبتدائية  أهدافوتنقسم 

ة ثانويون يف املدرسة الواملرحلة اإلعدادية واملرحلة الثانوية. أما التالميذ الذين يتعلم

  ، وأهداف تعليم القراءة يف هذه املرحلة هي:ثانويةلا فتكون يف املرحلة

وفهمه للمقروء فهما واسعا,  ته فيها,سرعو  ,قراءةعلى ال التالميذتنمو قدرة أن  )1

ومتييزه بني األفكار اجلوهرية والعرضية فيه, وتكوينه لالحكام عليه, وانتفاعه به ىف 

 العملية.حياته 

تنمو فكرة التلميذ على تتبع ما يسمعه, وفهمه فيها صحيحا واسعا, ونقده, أن  )2

 .واالنتفاع به ىف حياته العملية

شغفه ا, وتذوقه ملا يقرؤه حبيث يدفعه ذلك أن ينمو ميل التلميذ إىل القراءة و  )3

 إىل االتصال مبا يالئمه من الكتب واملطبوعات, زخباصة يف أوقات الفراغ وأن

 يقدر على انتقاء املادة الصاحلة للقراءة. 

تزداد قدره التالميذ على البحث ولقصى املسائل, واستخدام املراجع, واالنتفاع أن  )4

 باملكتبة والفهارس.

 29تزداد قدره التلميذ على األداء املماثل للمعىن ىف القراءة اجلهرية.أن  )5

  املدرسة الثانوية املصرية هي:وإن اهداف تعليم قراءة اللغة العربية الىت تسعى 

 حصيلة الطالب من املفرادات اللغوية, والرتكيب اجلديدة تنمية )1

 تنمية القدرة على القراءة بنوعيها: الصامتة واجلهرية )2

تنمية قدرة الطالب على القراءة يف سالمة وانطالق وفهم, وعلى متييز بني االفكار  )3

 الفكار الضمنيةاجلوهرية والعرضية فيما يقراءوه, وعلى فهم ا

                                                             
ه), ص.  1432(الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر,  اضاءات لرفع معلمى اللغة العربية لغري الناطقني ا,عبد الرمحن إبرهيم,   28

200  

  . 122. ص ،طرق تعليم اللغة االعربية القادر أمحد،حممد عبد  29
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تنمية ميلة اىل القراءة, حىت يدفعه ذلك اىل انتقاء املادة املقروءة الصاحلة للقراءة  )4

 30واالتصال مبا يالئمه من الكتب يف خمتلف العصور.

يوسف اكمارى وأصدقائه أن األغراض تعليم القراءة يف هذه املرحلة  وعند

  هي:

 توسيع اخلربات لدى التالميذ وأغناؤها )1

 االهتمام أو الشقف بالقراءةإنارة  )2

تنمية القدرات والكفايات الىت تتطلبها نواحى القراءة املختلفة: وميكن أن تلخص  )3

 أهم هذه النواحى فيما يلى:

 الدقة واالستقالل يف نطق الكلمات الصعبة  )أ 

 زيادة الثروة اللفظية  )ب 

 الدقة العمق يف الفهم  )ج 

 التفاعل  )د 

 السرعة يف القراءة  )ه 

 القراءة اجلهرية  )و 

   31الدرس واالستذكار قراءة  )ز 

الطلبة من أمناط القراءة املختلفة, ويساعدهم  ميكنينبغى أن  القراءةإن تعليم 

إليها, ويساعد الطلبة على القراءة السريعة وعلى  اختبار مادة القراءة الىت حيتاجون يف

  القدرة على معاجلة املعلومات معاجلة دقيقة. وإكسام طرائق متنوعة يف الدراسة

لتنمية مهارات التعليم الذاتى, وذلك من خالل متارين فردية لتجويد القراءة, والرتدد 

ركة يف نشاطات االهتمامات الشخصية, واملشا املنتظم على املكتبات وتعميق مراكز

32, وتنمية االهتمام الشخصى بالقراءة.أولية يف جمال البحث العلمي
 

 مواد القراءة  )د 

                                                             
  130(القاهرة: مكتبة النهضة املصرية, د.ت), ص. طرق التدريس اللغة العربية والرتبية الدينية, إبرهيم حممد عطا,   30

), 1983, (القاهرة: دار املعرفة, احلديثةطرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف صوء االجتاهات الرتبوية حممود رشدى خاطر وأصدقائه,  31

    131- 128ص. 

   118), ص. 1993الدار املصرية اللبنانية, بدون مكان: (تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق, حسن شحاته,  32
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اءة بالعربية يف برنامج تعليم العربية للناطقني ينبغى عند اختيار مواد القر 

  بلغات أخرى مراعة الشروط اآلتية:

 تكون باللغة العربية الفصحى أن )1

 أن تالئم اهتمامات الدارسني وميوهلم وأعمارهم )2

أن حيتوى النص على مفردات مرتبطة باهتمامات الطالب وأعماهلم الىت يريدون  )3

 تعلم العربية من أجلها

الطالب قيمة أخالقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقايف إسالمى أن يبىن لدى  )4

 33معني.

 أسباب الضعف في القراءة  )ه 

الوحيد عن ضعف يف القراءة, وإمنا عليه أن يبذل  املسؤلليس املدرس هو 

   34قصارى جهده يف تالقى الضعف. وتتلخص أسباب الضعف يف القراءة مبا يلى:

 التلميذ )1

 العوامل العضوية  )أ (

مثل ضعف البصر مما يرتتب عليه غموض الكتابة واختالطها أو 

عدم القدرة على رؤيتها, وضعف السمع, أو عدم القدرة على مساع بعض 

النغمات الصوتية املرتفعة أو املنخفضة أو بعض احلروف, وعيوب يف جهاز 

النطق كعدم القدرة على نطق بعض احلروف نطقا صحيحا أو اعتقال 

  اللسان.  

 العوامل العقلية  )ب (

كضعف يف الذكاء, ونقص املفردات, وضعف يف القواعد النحوية 

 والصرفية بسرعة, وقلة يف الثقافة واخلربات والتجارب.

 والنفسية العوامل االجتماعية  )ج (

                                                             
  182 .), ص1989, :بدون ناشر, (إيسيسكوا مناهجه وأساليبه الناطقنيتعليم العربية لغري  رشدى أمحد طعيمة, 33

  59- 56), ص. 1983(بريوت: مؤسسة الرسالة,  املوجه العلمى ملدرس اللغة العربية,عبد توفيق اهلامشى,   34
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يف املدرسة أو املنزل, وعدم  مثل عدم الشعور بالطمأنينة والسالمة

الفشل املتكرر يف القراءة, امليل إىل القراءة, ونزع الثقة يف النفس بسبب 

 وعجز عن القلراءة اجليدة بسبب الغرية من الطالب ايدين فيها.

 المدرس )2

 خالقي واالجتماعيالعامل األ  )أ (

مثل عدم اهتمام بعض املدرسني بطالم, ميكن اللغة للمدرس ال 

يفهم الطالب أو ال يطابق مستوى أفكارهم, املدرس ال يتقن املواد جيدا, 

صوت املدرس ال يسمع واضحا للطالب, املدرس يستخدم طريقة التعليمية 

  اململة. 

 االعداد العلمى احملدود  )ب (

الطالب, املادة ال توافق مع مثل املادة غري منظم جبيد و حيريها 

 الوقت املعدة, املادة ال توافق مع مستوى أفكار الطالب

 

 الكتاب )3

 عدم توفر الكتاب األساسي  )أ (

 عدم العناية بالكتاب املدرسي  )ب (

 عدم اختيار املواضيع املناسبة للطالب  )ج (

 تتعلق بتعليم القراءة سأس  )و 

املختلفة. وكيف ينبغى تعليم التالميذ كيف حيصل على املعلومات من مصادرها  )1

حيلل هذه املعلومات ويستفيد منها يف حياته العملية ملصلحة البيئة الىت يعيش 

 فيها.

جيب تعويد التالميذ على حتليل الفقرات والوقوف على األفكار الرئيسية ومعرفة  )2

التفاصيل املهمة. وال يتأتى ذلك اال بالرتكيز واالبتعاد عن الضوضاء أو ما يشتت 

 االنتباه.
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تدريب التالميذ على مهارة التصفح يف بداية العام الدراسى عن طريق  جيب )3

 الكتاب املدرسى للتعرف على جممله قبل الدراسة اجلدية له.

ينبغى أن يشارك املدرسون األخرون يف تدريب التالميذ على مهارات القراءة  )4

على  -اكما يظن الكتريون خط  -الفامهة الناقدة والواعية فان تلك املستودية الئع

عاتق مدرس اللغة العربية وامنا هى مسؤلية يشرتك يف محلها مجيع املدرسني, وان  

 كان الدور االول فيها من نصيب مدرس اللغة العربية.

جيب ان تكون مادة القراءة وافرة على احلوائط, وحتت الرسوم التوضيحية والصور  )5

حلجرات وىف الطرقات املعربة ويف متحف االطفال ويف مكتبة الفصل وعلى أبواب ا

املختلفة مع توجية نظر الطفل اىل هذه اللوحات وحماولة تذليل ما يعرتضه من 

 صعوبات.

ان ميتنع املدرسون عن القيام بكل ما من شأنه  ان يهون من كتاب القراءة يف  )6

 ذهن التالميذ او يزيد تشككهم يف قيمته وحمتواه.

تاب القراءة وتعريفهم بأجزائه املختلفة ان يوجه املدرسون عناية الكبرية يف تقدمي ك )7

واستخداماا وكيفية االفادة من الكتاب وان ينوعوا يف طرق استخدام تالميذهم 

 له وان يقدموا هلم ما حيتاجون من عون يف هذا السبيل.

ينبغى يف تعليم القراءة البدء يف تعليم خربات جديدة ومثرية ال فاشلة وال مكررة  )8

 تأخذ بيد التلميذ.

مواقف التعليم من الكتاب جيب ان يكون منصباعلى املعىن, كما جيب ان ال  )9

يكون بطيئا ومن هنا جيب ان تعد تلك املواقف اعدادا مناسبا لتحقيق العديد من 

 املهارات والقدرات.

حيسن أن خيتار املدرس الظروف الىت تربز للطفل حاجته اىل القراءة ال ان يطلب  )10

 ة.منه القراءة رد القراء

جيب ان يبتعد املعلم عن التجريد والتعميم واذا حتتم ذلك فعلية االكثار من  )11

االمثلة والتفصيالت الىت توضح التعميمات واملعاىن العامة وتفسرها وبالتاىل 

 تساعد على فهمها.
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ينبغى البعد قدر املستطاع عن استخدام كلمات اعلى مستوى الطفل او غري  )12

معينة اذا كان يف االمكن التعبري عنها بلغة يفهمها مألوفه هلم للتعبري عن فكرة 

 35االطفال ويف مستواهم.
 

في تعليم القراءة اللغة  )Michael West Method( خطوات طريقة مايكل ويست .3

 العربية

املعلم ميكن أن تقوم هذه الطريقة باخلطوات املتنوعة. أما خطواا عامة فهى كما 

  يلى: 

 املقدمة  )أ 

 املفردات مع توضح معاااملدرس يعلم   )ب 

 يقدم املعلم القراءة. ويطلب التالميذه ليقرؤوا هذه القراءة بقراءة صامتة.  )ج 

 حبث عن حمتويات القراءة  )د 

 املدرس يشرح قواعد النحو بالقدر الذى يعني التلميذ على فهم ما يقرؤه.  )ه 

 36يف آخر املالقاة، املدرس يعطى الواجبات عن حمتوى القراءة إىل تالميذه.   )و 

وأكد ويست أن القراءة الصامتة أهم من اجلهرية، ولذا دعا إىل أن يقوم 

املدرس أوال بنطق الكلمات اجلديدة مث يقرأ التالميذ الفقرة املطلوبة قراءة صامتة دف 

اإلجابة عن أسئلة وردت يف كتاب القراءة، ويقوم بوضع خط حتت كل إجابة، وبعد 

رة عن طريق إجابام الصحيحة عن األسئلة أن يتأكد املدرس من فهم تالميذه للفق

37يقرؤها مرة واحدة بصوت عال، مث يتبعه بعض التالميذ يف قراءا جهريا. 
 

 

  

الكاتب اخلطوات تعليم قراءة اللغة العربية يف الكتاب تعليم العربية لغري  ذكر

 الناطقني ا هى كما يلى:

                                                             
  170- 166, ص. طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينيةابرهيم حممد عطا,  35

36 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya,2011), hlm.39 

  41 ص. البني النظرية والتطبيق, تعلم اللغات احلية وتعليمهاصالح عبد ايد العرىب,  37
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معناها (مناذج األشياء وصورها يقرأ املعلم الكلمات واجلمل مصحوبة مبا يوضح   )أ 

قد فهموا معىن  تالميذاملعلم من أن ال ديأتكحركة الوجه اإلشارات.... اخل). و 

 هذه الكلمات واجلمل وبدأوا يستدموا يف مواقف اتصال حية.

يطلب املعلم من الدارسني فتح الكتاب. ويقرأ أمامهم الكلمات واجلمل مرة   )ب 

 يسمعونه بدقةأخرى. ويطلب منهم ترديد ما 

يردد التالمي مجاعيا هذه الكلمات واجلمل. مث يقسم املعلم الصف إىل قسمني أو   )ج 

ثالثة. ويطلب من كل قسم أن يردد مث يطلب من بعض الدارسني املختارين 

 عشوائيا أن يرددوا وراءه.

من املفردات والرتكيب, يتم عرض نصوص  رصيدالتالميذ  ندععندما يتكون   )د 

يقرأوا قراءة الصامتة. ويعطون الوقت املناسب لالنتهاء من  عليهم, مث طةمبس

 القراءة الصامتة دون دفعهم إىل توقف..

بعد ان يشعر املعلم بأن التالميذ بشكل عام قد انتهوا من القراءة الصامتة يطلب   )ه 

 منهم االلتفات إليه وترك الكتاب مفتوحا أمامهم.

غريهم. وال  ريؤخّ تا إضافيا ألن هذا ال ينبغى أن يعطى املتأخر ونفي القراءة وق  )و 

يشعرون بعد ذلك بأي ضغط عليهم إلكمال القراءة سريعا. فضال عن  أن 

لنص يف أثناء إلقاء  ىلإاملتأخرين يف القراءة سوف جيدون الفرصة مواتية هلم للعودة 

 األسئلة... كما أم سوف يرغمون على السرعة يف القراءة بعد ذلك..

أمام التالميذ.. ألننا ال خيترب ذاكرام.  النص والكتاب مفتوحتلقى أسئلة فهم ا  )ز 

 نص للعثور على اإلجابة. الىلإوال بأس من عودة الطالب 

ينبغى أن تلقى األسئلة يف الرتتيب الذى ترد فيه اإلجابات يف النص.. حىت نعرف   )ح 

 أين حنن يف أي وقت.

رة معينة أو تأكيد وقد يعود األستاذ للنص بداية مرة أخرى  للحصول على فك  )ط 

 مفهوم معني أو لتعرف أسباب بعض املواقف واالجتاهات الىت ظهرت يف النص.

جيب أن تكون األسئلة من النوع الذى يطلب إجابات خمتصرة. وأن تقبل هذه  )ي 

اإلجابات املختصرة الىت تؤدى املعىن دون تقييد التالميذ باإلجابة املعيارية. 

, لغة الطبيعية الىت يستخدمها اإلنسان يف حياتهفاإلجابة املختصرة أقرب إىل ال



24 

لتالميذ على احملادثة باللغة اجلديدة. كما أا فضال عن أن اإلجابات املختصرة 

 أسرع يف حتقيق أهدااف الدرس

 إذا مل يكن لدى التالميذ إجابة عن السؤال املطروح جيب تكليف غريه  )ك 

دون أن نشق على  جيب تشجيع استقاء اإلجابات من النص. وذكر عبارته  )ل 

 التالميذ بتكليفه بصياغة جديدة من عنده

ينبغى أن يتوفق طرح األسئلة عندما يشعر املعلم أن مدى االنتباه عند التالميذ قد   )م 

 دقيقة. 25, 20. ومتوسط الوقت املناسب لطرح األسئلة هو ما بني : همضعف

واستثمار إجابات يعتمد فن تعليم القراءة احلقيقة على  طرح السؤال املناسب.   )ن 

 التالميذ استثمار جيدا

يقرأ الطالب النص بعد ذلك قراءة  كاملة (صامتة), حبيث يسرتجعون األفكار   )س 

الىت كانت تثري األسئلة ويطلقون على اإلجابات يف ترتيبها الذى وردت به يف 

 النص وكما كتبه املؤلف.

ال كل الطالب حظا ب أن ينقد تكون القراءة األخرية جهرية. ويف هذه احلالة جي  )ع 

 من هذا.

ميكن تشجيع الطالب على صياغة أسئلة تستقى إجاباا من النص املقروء, مث   )ف 

جييبون عليها.. وهذا التدريب يدرم على صياغة الرتاكيب واستثمار ما يعرفونه 

 38من قواعد.

  
 

                                                             
   180- 178, ص. تعليم العربية لغري الناطقني ا منهجه وأساليبهرشدى أمحد طعيمة,  38


