
 

 

 الباب الثاني

 النظريات

 أ. وصف النظريات

 . تحفيظ القرآن1

 أ( تعريف حتفيظ القرآن

يف القاموس اإلندونيسي الكبري، حياول مفهوم احلفظ أن يستوعب العقل حىت 

بينما قال عبد العزيز عبد الرؤوف أن تعريف التحفيظ هو  1.يتم تذكره دائًما

االستماع". أي عمل إذا تكررت يف  "عملية تكرار شيء إما عن طريق القراءة أو 

2.كثري من األحيان، جيب أن يتم حفظه
  

يف  Vincent J. Cornellمت تسليم كلمة القرآن من قبل فينسنت ج. كورنيل 

". ووفقا له، فإن مصطلح القرآن الكرمي The Qur’an as Scripture مقالته بعنوان "

(. recital( أو تالوة )reading"القراءة )األكثر شعبية ترتجم على النحو التايل: 

، يف اللغة السورية ، مما يعين "قراءة الكتاب qeryanaوقد ارتبطت هذه الكلمة، 

 scriptureاملقدسي"، وهو جزء من الكتاب املقدس الذي قرأه يف اخلدمة ")قراءة 

                                                           
1 Prima Tim Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gita Media Press, 9111), h. 

703. 
2 Aziz Abdul Rauf, Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur‟an, (Yogyakarta press, 9111) h. 68 

71  
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reading, lection). عربية لإىل جانب أن كلمة آل القرآن ترتبط أيضا باملقاربة، با

(Hebrew( "اليت تعين "قراءة قصة"، "كتاب مقدس ،)recitation, scripture.)3
  

يتم تفسري نشاط حفظ القرآن الكرمي على أنه عملية تذكر كل مادة اآلية 

)تفاصيل أجزاءها، مثل الصوتيات، األوقاف إخل( اليت جيب حفظها وتذكرها 

ية آيات القرآن وأجزائه من العملحبيث تبدأ العملية الكاملة لتذكر . بشكل مثايل

إذا قمت بإدخال مادة بشكل . ( التذكريrecallingاألولية، إىل أن يتم إرجاع )

يف . غري صحيح أو احتفظت باملواد، فستجعل من حفظ الشخص أمرًا صعًبا

 الواقع، من الصعب إعادة اكتشاف املادة يف الذاكرة البشرية أو الذاكرة.
4

 

 القرآنحتفيظ  يفب( اخلطوط 

 :هناك أربع خطوات جيب القيام هبا يف استخدام هذه الطريقة، مبا يف ذلك

تعكس، واليت تويل اهتماما للمواد اليت جتري دراستها، سواء من حيث الكتابة  (1)

 .وعالمات الرتقيم

  .التكرار )املراجعة(، واليت هي قراءة أو متابعة مرارا وتكرارا ما قاله املعلم (2)

 فردي إلظهار نتائج التعلم حول ما مت تعلمه.التكرار، أي تكرار  (3)

                                                           
3 Ali romdhoni, Al-qur’an dan Literasi, (Depok : Literatur Nusantara,3097), h. 55 
4 Father Rahman, Mudahnya Menghafal al-Qur’an, (Sidoarjo, : Lembaga Kajian Islam 

Intensif, 3001), h. 53 
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 االحتفاظ، أي الذكريات اليت عقدت حول ما مت تعلمه دائًما. (4)

 : ما يلي هو سري عمل الذاكرة يف حفظ القرآن، مبا يف ذلك

 التشفري )إدخال املعلومات يف الذاكرة( (أ)

هذه العملية من خالل  .هي عملية إدخال بيانات املعلومات يف الذاكرة

يلعب اجلهازان احلسيان،  .ني من أدوات احلواس البشرية، ومها الرؤية والسمعاثن

ومها العينان واألذنان، دورًا مهًما يف تلقي املعلومات ، كما يفسر الكثري منها يف 

 آيات القرآن، حيث يكون ذكر األعني واألذنني دائًما يف ترادف السماع واألبصار.

إىل صوت املرء )فقط أن يسمع  هلذا السبب، يوصى بشدة باالستماع

 .صوته مبفرده( عند حفظ القرآن حىت يعمل هذان اجلهازان احلسيان بشكل جيد

جيب أن تأخذ االستجابة من نتائج العرض والسمع من قبل كل من األجهزة 

 .احلسية )العني واألذنني( شكل استجابة متطابقة )بالضبط نفس/ نسخة ضوئية(

 التخزين( 2)

املتقدمة بعد الرتميز هي ختزين املعلومات اليت مت إدخاهلا يف مستودع العملية 

(. لن long term memoryيقع مستودع الذاكرة يف الذاكرة طويلة املدى ) .الذاكرة

ما يسمى 5.يتم فقدان مجيع املعلومات اليت يتم إدخاهلا وختزينها يف مستودع الذاكرة
                                                           

5 Ahmad Salim Badwilan, Seni Menghafal al-Qur’an, (Solo : Darul Hadhoroh Lin Nasyr Wat 

Tauzi’, 3006), h. 993-991 
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 .رةستعادة املعلومات يف مستودع الذاكالنسيان هو يف الواقع فقط مل نتمكن من ا

رمبا بسبب العملية الضعيفة عند التخطيط، لذلك من الصعب العثور عليها مرة 

  على الرغم من أنه يف الواقع ال يزال يف مستودع الذاكرة. .أخرى

 االسرتجاع( 3)

إهنا إعادة إفشاء )إعادة إنتاج( للمعلومات اليت مت ختزينها يف مستودع 

يف عملية حفظ  .أحيانًا وعلى الفور ويف بعض األحيان حباجة إىل إغراءالذاكرة 

لذلك عادة ما  .القرآن، تصبح تسلسالت اآليات السابقة طعم اآليات التالية

يكون من الصعب ذكر اآلية اليت كانت موجودة يف وقت سابق عما هو موجود 

قرآن، بداية ركن الأو رمبا ستجد مشكلة عندما تتذكر اآلية املوجودة يف  .بعدها

 .ألن وقت احلفظ قد مت تقييده مبعلومات خمتلفة بنهاية الزاوية السابقة

إذا كان االتصال بني صفحة واحدة والصفحة التالية ليس متسلساًل يف 

لذلك،  .خريطة ذهنية، فقد يكون هناك فشل عندما تريد إنشاء صفحة جديدة

خلريطة اتصال مهم أيًضا يف امن الضروري إجراء اتصال يف حفظه، حبيث حيدث 

 ميكن القيام بذلك عن طريق قراءة واحدة أو اثنتني من اآليات اليت مت .الذهنية

6 .، مث ربطها مع حفظ اآليات يف الصفحة اجلديدة يف هذا الوقتحفظها من قبل
 

                                                           
6 Sa’dulloh, 1 Cara Praktis…, h. 91-57 



21 
 

 

 حتفيظ القرآنيف طريقة ال (أ

 :7مبا يف ذلك،  ما يلي هو طريقة حلفظ القرآن الكرمي طبقاً حممدفتح الرمحن

 طريقة فهم احملفوظ (1)

وهذا يعين أنه قبل حفظ اآلية، يتم تشجيع احلافظات على فهم معىن كل 

آية، حىت عندما حيفظها سوف يشعر مبزيد من الفهم والوعي لآليات اليت 

 .يقولوهنا

 طريقة تكرار احملفوظ (2)

هذا يعين أن املكره يكرر اآليات اليت سيتم حفظها قدر اإلمكان، وميكن 

 أن يتم ذلك بتكرار آية واحدة يف كل مرة أو حىت يتم قراءهتا بدون خمطوطة.

هذه الطريقة عادة ما تكون مناسبة جدا ألولئك الذين لديهم ذاكرة ضعيفة، 

 .احلافظات عادة تستنزف املزيد من الصوت .ألهنا ال تتطلب التفكري الثقيل

 طريقة كتاب احملفوظ (3)

بالنسبة ألولئك  .فورة على ورقةهذا يعين أن الناسخ يكتب آيات حم

الذين يالئمون هذه الطريقة، عادة عن طريق كتابة اآليات احملفوظة، سوف 

 .تنعكس اآليات يف ذاكرته

                                                           
7 Fathur Rahman, Mudahnya Menghafal…, h. 57 
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 طريقة استماعة احملفوظ (4)

هذا يعين أن الناسخ يسمع اآليات اليت يتم حفظها بشكل متكرر حىت 

املصحف هي فقط إن وظيفة  .يتمكنوا من قوهلا بأنفسهم دون رؤية املصحف

هذه الطريقة عادة ما تكون مناسبة جدا للمكفوفني  .لإلشارة إىل وجود نسيان

  .بالنسبة للعب، ميكن أن يكون عرب الكاسيت أو أشخاص آخرين .أو األطفال

 

 استيعاب المفرداتمفهوم  .2

 تعريف االستيعاب (أ

يف الواقع ال خيتلف كثريًا عن معىن القدرة، وهو  ستيعابإن معىن اال

يف القاموس العام لالندونيسية، فإن استيعاب الرتمجة هو الفهم  .املقدرة

لغة أو لا علىالصحيح جملال العلوم، وميكن أن يعين أيًضا الفهم واملهارة )

ويف القاموس الكبري للغة االندونيسية تنص على معىن استيعاهبا،  1علم(.ال

( الفهم والقدرة على 2( العملية، الطريقة، العمل الرئيسي )1ي: )وه

 1الذكاء(.و االستخدام )املعرفة، 

                                                           
8 Badadu dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 

9118), h. 338 
9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 

Pustaka, 3009), h. 809 
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املعىن أما  .استيعاب هو فعل )الشيء، وما إىل ذلك( استيعاب أو متكني

من بعض هذه  12. املتعلق باللغة يعين القدرة على االستخدام ستيعاباال

 .اللغة فهم جملال العلوم أوالهارة و املهو  ستيعاباآلراء، ميكن االستنتاج أن اال

 تعليم المفردات (ب

فيما يلي بعض خطوات التعلم اليت ميكن استخدامها يف تعليم 

 مبا يف ذلك : 11املفردات للطالب،

 اعطاء النموذج (1)

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة بإعطاء مثال ، أو إظهار كائن له معىن 

 .ملعنيةيطابق الكلمة اجلديدة ا

 التمثيل واملعين (2)

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل ممارسة ، أو تعبري معىن الكلمة 

كتب، ينتقل املعلم بعد ذلك مثل  كما هو احلال عند شرح كلمة .املعنية

 شخص يكتب

 لعب الدور (3)

                                                           
10 W.J.S.Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarata : Balai Pustaka 

9111), h.531 
11 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

Press, 3099), h. 38 
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يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة عن طريق أخذ دور اآلخرين، أو مطالبة 

على سبيل املثال، يعمل املعلم كمريض  .بالتصرف وفًقا ملا يريدونالطالب 

 .يعاين من آالم يف املعدة ، مث يقوم الطبيب بفحصها

 إذكار املتضاضات (4)

 يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة بقول املنافس الذي قاله ، مثل ذكر كلمة

ات ع الكلمميكن للمعلم أن يشرح معىن املفردات اجلديدة م حر. لكلمة بريد

األخرى املعاكسة ، شريطة أن تكون الكلمة قد فهمها الطالب أو مت نقلها 

 .من قبل

 إذكار املرتادفات (5)

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل ذكر املعادل للكلمة ، مثل 

شرح معىن كلمة املوىل من خالل ذكر كلمة سيد طاملا أن الكلمة قد فهمها 

 .من قبل الطالب أو مت تسليمها

 تداعي املعاين (6)

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة عن طريق تكوين معاين املعاين ، وهذا 

كما  .يعين أن تشرح من خالل عرض كلمات أخرى تشري إىل املعىن املقصود

 .ذكرنا كلمة زوج، زوجة، أوالد لشرح معىن كلمة عائلة
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 إذكار املشتقات (7)

على سبيل  .من خالل شرح أصل الكلمةيشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة 

املثال ، عند شرح معىن املشايرات ميكن للمعلم أن يذكر أصل الكلمة بقول  

 .كلمة صدر ، صدر ، مصدر وهكذا

  وغري ذلك (6)

  12أسس اختيار المفردات (ت

اللغة كبري تعطيك نفسها، و عليك أن ختتار منها و تنتقي. فما أساس 

اختيار املفردات يف برنامج لتعليم العربية للنناطقني بلغات أخرى؟ هناك جمموعة 

 من األسس نذكر فيما يلي اكثرها انتشارا: 

تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غريها، مادامت  frequensi:  التواتر (أ)

 املعىن. و تستشار فيها قوائم املفردات اليت أجرت حصرا متفقة معها يف

 للكللمات املستعملة و بينت معدل تكرار كل منها.

تفضل الكلمة اليت االستخدم يف أكثر من  range :  التوزع أو الممدى (ب)

بلد عريب على تلك اليت توجد يف بلد واحد، قد تكون الكلمة ذاتكرار 

ذا تكرار املرتفع ينحصر يف بلد واحد. لعال أو شيوع مرتفع، ولكن هذا ال

                                                           
93 Ibid, 919-918   
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يفضل أن ختتار الكلمة اليت تلتقي معظم البالد العربية على استخدامها. 

ومن املصادر اليت تفيد يف هذا، ))معجم الرصيد اللغوي للطفل العريب((. 

والذي أعدته املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم بتونس. و الذي كان 

الشرتاك يف إعداده. و يضم الكلمات اليت وردت على للكاتب شرف ا

ألسنة األطفال العرب يف خمتلف الدول العربية موّزعة حسب شيوعها أو 

 تواترها و حسب توزعها أو مداها. 

تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها  availability:  المناحية (ت)

عن  ذا بسؤال الناسحني يطلبها. واليت تؤدي له معىن حمددا. ويقاس ه

 الكلمات اليت يستخدموهنا يف جماالت معينة.

تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على  familiarity:  األلفة (ث)

الكلمة املهجورة نادرة االستخدام.فكلمة ))مشس(( تفضل بالشك على  

 كلمة ))ذكاء(( وإن كان متفقني يف املعىن.

اليت تكون تعطى عدة جماالت يف تفضل الكلمة  coverage:  الشمول (ج)

وقت واحد على تلك اليت ال ختدم إال جماالمتحدودة. فكلمة ))بيت(( 

أفضل يف رأينامن كلمة ))منزل((. و إن كانت بينها فروق دقيقة.إال أهنا 

فروق الهتم الدارس يف املستويات املبتدئة خاصة.إن كلمة ))بيت(( تغطى 
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 هذه االستخدامات: بيتنا، بيت اهلل،عددا أكربمن اجملاالت. ولننظر يف 

 بيت اإلبرة )البوصلة(، بيت العنكبوت، بيت القصيد،.. اخل.

: تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك   األهمية (ح)

 كلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليال.

ل تعليم ضّ : تفضل الكلمة العربية على غريها. وهبذا املنطق يف العروبة

الدارس كلمة ))اهلاتف(( بدال من التلفون. ر ))املذياع(( بدال من 

الراديو. و احلاسب االيل أو احلاسوب أو الرتاب بدال من الكومبيوتر. 

فإذا مل توجد كلمة عربية تفضل الكلمة املعربة مثل : التلفاز على 

 العربية، يف التليفزيون، وأخريا تأيت الكلمة األجنبية اليت ال مقابل هلا

 على أن تكتب بالطبع باحلرف العريب مثل ))فيديو((.

 أنواع المفردات (ث

متبا ينة و خمتلفة من حيث أنواع كثرية :  –أى لغة  –املفردات اللغة 

فمثال: من حيث عدد حروفها و سهولة نطقها وكتابتها، كذلك من حيث 

التجريد و احملسوس فهناك كلمات تدل على أشياء حمسوسة وتدرك بلحواس و 

هناك  د أنتسمى املفردات اجملردة مثل ) احلرية، الصداقة، األمانة...(. كذلك جن

مفردات لغوية تصعب كتابتها مثل الكلمات الىت حتوى مهزات ىف وسطها أو ىف 
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هنايتها، وكذالك جند كلمات سهلة الكتابة مثل الكلمات الىت ختلو من حروف 

املد )احلركات الطوال( و اهلمزات وغري ذلك. وجبانب ذلك جند أن اللغة العربية 

ون( كل كلمة العي -فمثال كلمىت )اجلنب حتوى الكلمات تتضمن أكثر من معىن، 

هلا معان كثرية، فمثال قد يراد بالعيون، حاسة البصر و قد تدل على األفراد الذين 

يتتبعون أخبار الّناس، وهم غالباما يعرفون باجلاسوسية، بااإلضافة إىل أن اللغة 

اهلزبر(  -ضيغم ال –الليث  –العربية غنية باملرتادفات فيها فمثال الكلمات )أسد 

تدل على شيئ واحد وهو احليوان املفرتس الذى يعيش ىف الغابات، ولكن بعض 

 13هذه املفردات واضحة املعىن و مشهورة وبعضها غري واضح.

 طريقة تعليم المفردات (ج

يف طريقة تعليم املفردات يف اللغة العربية، والطالب حيفظها، من خالل 

الم والقراءة والكتابة، حبيث تزيد أربعة أنشطة اللغوية، وهي االستماع والك

أدناه سوف يكون قليال من التفصيل يف طريقة تعليم املفردات،  .مفردات منه

 14وحفظ املفردات مما يلي :

 

                                                           

  12-12(، ص. 2225الشيخ مصطفي الغوليني، جامع الدروس العربية، )بريوت : العصرية،  13 

14 Tayar Yusuf  H, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 9133), h. 305 
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 التحفيظ (1

ظ موضوع املفردات العربية بتلفيطرقة التحفيظ هي كيفية عرض 

حيحة. الصالكلمات و العبريات اجلديدة متعلقة بعنوان الدروس مع املخارج 

 .وذلك النطق بتكرار حىت يتمكن الطالب تقريًبا من حفظ املفردات

 اإلستماع (2

الستماع هو نشاط مهم يف تدريس اللغة، ألن الطالب سوف حيفظون ا

وهذه املرحلة هي تعارف   .بسهولة الكلمة أو اجلملة من خالل ما يسمعونه

املعلم مباشرة أو  اللغة من خالل االستماع إىل عدد من اجلمل سواء من نطق

من خالل وسائل اإلعالم مثل التسجيل من جهاز التسجيل أو املذياع والتلفاز 

 .وغريها

 التحدث (3

 القراءة (4

بعد أن اعتاد الطالب على االستماع الكلمات أواجلمل من خالل 

مث الثاين هو تدريب احملادثات   .الكالم املباشر أو التسجيل جيد وصحيح

يهدف هذه احملدثة إىل تعريف  .أو الطالب مع الطالببني الطالب واملعلمني 

الطالب حبيث يكونوا جيدين يف الكالم باللغة العربية باستخدام تركيب اجلملة 
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ما يُطلب من الطالب احملدثة  -عادة– البسيطة وفًقا ملستوى قدرات الطالب.

 جيب على املعلم أوالً  أمام صفهم اخلاص أو االلتفاف على مواضيع خمتلفة. 

أن يشرح باختصار احملتويات أو القصص يف احلوار، لتسهيل فهمها على الرغم 

غري صحيح، وهو أمر مهم ملمارسة حقائق الطالب الذين  تركيب اللغة من أن

 .يتحدثون العربية بطريقة بسيطة

 

 قراءةالمفهوم مهارة  .3

 قراءةيف الر تع .أ

ما يقرأه القراءة عمل فكري، الغرض األساسي منها أن يفهم القارئ  

بسهولة و يسر، و ما يتبع ذالك من اكتساب املعريفة، و التلذذ بطرائف مثرات 

العقول مث تعويد القارئ جودة النطق و حسن التحدث و روعة االلقاء، مث تنمية 

 15ملكة النقد و احلكم و التمييز بني الصحيح و الفسيد.

 حل التالية:هوم يف املراولقد تطور مفهوم القراءة عرب التاريخ، حيث سار هذا املف

كان مفهوم القراءة حمصورا يف دائرة ضيقة، حدودها االدراك البصري للرموز  (1

 املكتوبة، و تعريفها و النطق هبا، و كان القارئ اجليد هو السليماألداء

                                                           
 15م(، ص.  1117)األردان: جمدلوى للنشر و التوزيع،  االسالب احلديثة لتدريس اللغة العربيةابو مغلي،  مسيح15
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تغيري هذا املفهوم نتيجة للبحوث الرتبوية، و صاؤت القراءة عملية الفكرية   (2

 ترمجة الرموز املقروءة اىل مداوالهتا من األفكار. عقلية ترمي اىل الفهم، أى

مث تطوير هذا املفهوم بأن أضيف اليه عنصر اخر هو تفاعل القارئ مع  (3

الشيء املقروء تفاعال جيعله يرضى او يسخط او يعجب، أو يشتاق، أو 

 يسر او خيزن.

و أخري انتقل مفهوم القراءة اىل استخدام ما يفهمه القارئ يف مواجهة  (4

 كالت و االنتفاع هبا يف املواقيف احليوية.املش

 قراءةأنواع ال .ب

يقسم املربون القراءة اىل ضربني : القراءة اخلهرية و القراءة الصامطة. و هلذا 

 16سنقصر حديثنا على القراءة اجلهرية والقراءة الصامطة.

 القراءة اجلهرية (أ

اء القراءة, اثناستخدامت القراءة اجلهرية بنظرة العني, و نطق اللسان. و ىف 

 ميكن للمدرس ان يعرف اخطاء التالميذ ىف القراءة.

                                                           

 12)القاهرة: مكتبة غريب:د.س.(, ص. طرق تدريس اللغة العربية سيد عبد العال,  عبد املنعم 16 
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ان القراءة اجلهرية تقوم على اساسا عمة، و من اهم هذه االساس ما 

 :17يأيت

جيب أن يكون يف درس القراءة أمنوذج يكون مقاسيا للقراءة ممثال ملهارهتا  (1

يعية بيثري يف الطلبة حب املناقشة و يستدعى جمهودهم، و املعلم بط

 احلال هو ذالك األمنوذج.

ان الطالب ال ميكن أن يؤدوا القراءة اجلهرية بالشكل الصحيح اال اذا  (2

فهموا املعين. و من اجل ذالك جيب ان يبدأ يف تفهم املعين الإلمجايل 

 للقطعة عن طريق القراءة الصامطة و املناقشة قبل القراءة اجلهرية

ىل اجتماعية، و ان حيمل القارئ اجيب أن تكون للقراءة اجلهرية وضيفة  (3

السامعني فكرة هم ىف حجة اىل مسعها، أي ان يكون للقارئ غرض 

 اجتماعي يهدف الطالب اىل حتقيقة.

تشجيع االلقاء اجلهري أمر ضروري ليتحقق صدق االحساس، و  (4

تصبيح قراءة الطالب طبيعية و غري مصطنعة، ز تشجيع االلقاء اجلهري 

يدرب طالبه على تنوع الصوت بتنوع املواقف يأيت من املعلم، فهو 

                                                           

( ص. 2225)عمان: دار الشروق للنسر و التوزيع.  ، اللغة العربية مناهجها و طرائق تدريسهاالدليميطه علي حسني 17 
172-173 
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الوجدانية، فهناك رجاء و احتجاج و امل و حزن و ابتهاج.  و اتشجيع 

يأيت من الطلبة فهم جيب ان ال يسخروا من زميلهم، و ان يقاطعوه، و 

 ان ال يتحدث يف اثناء قراءته.

جيب على املعلم أن يقدر أن األداء الصحيح ال يكتسب يف يسر، ألن  (5

العوائق اليت حتول دون ذالك كثرية . و هذا يستدعي مهارة خاصة يف 

 قراءة املعلم و يف  انتقاء النصوص، فضال عن سالمة النطق يف حديثه.  

 القراءة الصامطة  (ب

القراءة الصامطة هي قراءة يدرك هبا القارئ املعىن املقصود بالنضرة اجملردة من 

 على التدريب. و هي تقوم على اساسالنطق او اهلمس, و النجاح فيها يتوقف 

ان يستشف القارئ املعىن من اجلمل املكتوبة, غري مقيد بنطق الكلمات. تتيح 

 للتالميذ ان يقرأوا قدرا كبريا ىف زمان قصري دون ان يرهقوا.

تتمثل القراءة الصامطة يف العملية الىت تفسري هبا الرموز الكتابية، و ادراك 

مدلولتها و معانيها يف ذهن القارئ دون صوت او مهس أو حتريك شقة. و 

بذالك فهي تقوم على عنصرين او هلما النظر بالعني اىل رموز املقروء، و ثانيهما 

ة رموز. و ان القارئ الصامطالنشاط الذهين الذى يشتشريه املنظور من تلك ال

يقراء لنفسه فقط. و لذالك فهو يركز جهده على معىن املقروء ليدركه دون ان 
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يصرف جهدا اخر للتلفظ او مراعة اخراج احلروف من خمارجها أو متثيل املعىن. 

 اكثر شيوعا من انواع القراءة األجرى و اسرع اداء. -اي القراءة الصامطة-و هي

طة بعد ذالك أمهية كربي ألن القارئ فيها يركز على اداء ان القراءة الصام

العمليات العليا، زيادة على اهنا الوسيلة الطبيعية اليت جيدها االنسان سهلة 

 االستخدام يف اكتساب املعارف. 

 مراحل القراءة .ت

 :18قسمت مراحل تعليم القراءة اىل األربع, و هي كما يلى

 املرحلة األوىل (أ

مرحلة التعريف و النطق, و هي تقابل متاما مرحلة ان هذه املرحلة هي 

تنمية القراءة اجلهرية. و من االمور اهلامة الىت ينبغى ان ندركها يف هذه املرحلة 

هي عدم ترك اي لباس أو ايهام يف عقل الدراس فيما يتصل بالعالقة بني 

 .تاصوات اللغة العربية و الرموز املكتوبة اليت تستخدم البراز هذه االصوا

 

 

                                                           

. )تولونج اجونج: تصدرها كلية الرتبية قسم تدريس اللغة دوريات تدريس اللغة العربيةعمر فاروق. التدريس 11 
 232( ص. 2214 .العربية
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 املرحلة الثانية (ب

و هي مرحلة قراءة من اجل الفهم. و يف هذه املرحلة ميكن ان تنتقل 

بالدراس اىل قراءة اكثر عمقا حتت توجيه و ارشاد املعلم, و التطوير بالقراءة 

اىل مستوى أكثر عمقا يتطلب تقدمي مفردات جديدة و كثرية. و يعتمد جناح 

 ط املادة املقدمةالدراس يف هذه املرحلة على جودة ختطي

 املرحلة الثالثة (ج

و هي مرحلة قراءة املكثفة او مرحلة الدروس و التحصيل. و هتدف يف 

هذه املرحلة اىل جتويد االنطالق يف القراءة مع السرعة والدق الفهم و لتأكيد  

كل مهارات القراءة الالزمة للمرحلة االخرة من القراءة و هي القراءة التأملة 

 صة.التحليلية الفاح

 املرحلة الرابعة (د

و هي مرحلة القراءة اجلادة التأملة الواسعة اي ميدان الفكر و الثقافة  

كقراءة القصص املمتازة واالدب و كتب السياسية و الدين و االقتصاد و 

الفلسفة و العلوم, و هي ميادين مهمة ايضا لتنمية هذه املهارة. و حتتاج هذه 

 ثقة الكافية يف قدراته على القراءة. املرحلة ألن يكون الدراس يشعر بال
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 المشكالت في تعليم القراءة .ث

عملية القراءة عملية معقدة، ميكن ارجعها ايل اربعة عناصر أساسية، و ميكن 

 قياسها عندما نريد أن حنكم علي قدرة التالمذ يف القراءة، و هذه العناصر هي:

 سالمة النطق و دقته (أ

 السرعةالطالقة يف القراءة، أو مقدر  (ب

 صحة االلقاء، او االداء املعرب (ج

 الفهم (د

تلك هي العناصر األساسية اليت جيب أن يفكر فيها املدرس عندما يريد أن 

حيكم علي قدرة التالمذ يف املطالعة، و قد وضع علم النفس مقاييس لتقدير 

 :19هذه العناصر. و هم يعزون أسباب الضعف يف القراءة كما يلى

 عوامل عضوية (1

يشتمل هذه العوامل  على ضعف البصر، مما يرتتب عليه غموض 

الكاتبة واختالطها، او عدم القدرة على رؤيتها. و ضعف السمع مما يسبب 

عدم القدرة على مساع بعض النغمات الصوتية )املرتفعة او املنخفضة( أو بعض 

                                                           

 11.............ص. تدريسطرق سيد عبد العال,  عبد املنعم11 
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احلروف، و عيوب يف جهاز النطق كعدم القدرة علي نطق بعض احلروف 

حيحا، او اعتقال اللسان و عدم انطالقه، او أضطراب يف وضائف نطقا ص

 الغدد او يف األعصاب.

 عوامل العقلية (2

يشتمل هذه العوامل على ضعف الذكاء، و قلة االنتباه، او قصر مداه، 

و نقص يف قموساأللفاض، و ضعف ذاكرة االفكار، و عدم قدرة على التمييز 

وبة املعرب، و ضعف ىف ربط الرموز املكت بينها العطائها ما يناسبهامن االلقاء

بنطقها الصحيح، و عدم القدرة على تطبيق قواعد النحوى و الصرىف تطبيقا 

 صحيحا سريعا.

 عوامل االجتماعية (3

يشتمل هذه العوامل على عدم الشعور باملطمأنينة و السالمة )يف املدرسة   

د ل يف القراءة عناو املنزيل( و القلق و اهلم و االضطراب الناجم عن الفش

دخول املدرسة و خاصة يف االسابيع االوىل، و رغبة غري طبيعية عن القراءة 

 بسبب الغرية من االخرين جيد القراءة.
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 عوامل ترجع اىل طريقة تعليم القراءة (4

يشتمل هذه العوامل على اسراف يف استعمال الطريقة الصوتية مثال، و 

بل صوتية. و التبكري يف تعليم القراءة قامهال اجلملية، او اجلملية و امهال ال

استتعداد الطفل هلا، و حث الطفل على ان يسري يف القراءة بسرعة فوق 

 طاقته، و تشجيع التالميذ على ختمني املعاين دون تدقيق.

 اصالح األخطاء في القراءة .ج

 ميكن أن نعزو خطاء التالميذ أثناء القراءة لسببني:

سهم ان ي -اىل حدما –عيوب عضوية او عوامل نفسية و يستطيع املدرس  (أ

يف عالج بعضها، اما بعض االخر فال يستطيع عالجه لدخول يف دائرة 

األخصائيني يف عالجها كاألطباء )البشريني و النفسيني(، و الباحثني 

 االجتماعيني.

عرفة قواعد مصعوبة النطق الصحيح السليم، و صعوبة فهم املعىن، و صعوبة   (ب

النحو و الصريف، و هذه يقوم املدرس بتالفيها لدخوهلا يف دائرة فنه، و نتق 

 مهنته
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تنسيط امليوال القرائية لدي التلميذ املعاق هي من حلول املشكالت يف القراءة. 

 :20و هي ما يلي

يشكل التلميذ امليعاق يف القراءة صعوبة كبرية حيث انه يكره القراءة، و  (أ

تاءتى تلك الصعوبة من انه ال يستجيب للعالج يف بداية األمر، و لذالك 

ينبغي ان يبدأ املعلم يف ترغيب التلميذ املعاق يف القراءة بوسيطة عرض 

 له.ميو  جمموعة من الكتب و القصص أمامه، مث يقوم باختيار ما يناسب

جييب على املعلم ان يعطى التالميذ املزيد من الكتب و القصص يف نطاق  (ب

ميوله املعوفة لدي املعلم اىل ان ترتسخ عند التلميذ عادة القراءة احلرة االختبار 

 الىت مل يفرضها املعلم على التلميذ.

 دمن االفكار اخلاطئة ان املوضوعات اليت تستخدم يف تنمية امليل للقراءة عن  (ج

التالميذ املعاقبني يف القراءة تتقصر على قصص االطفال حيث ان ميوال 

األطفال يف وقتنا هذا قد اتسعت نطاقا اىل ما بعض قصص األطفال، و 

ينبغي ان يدرك املعلم أن هؤالء األطفال مييلون اىل معريفة ما حييط هبم من 

 احداث و غرائب حتدث يف حياهتم.

                                                           

 32م( ص.  2212، تعليم الكتب الدينية العربية )تولونج اجونج، فتح اهلدي الصدقي22 



42 
 

 

 القراءة م املعاجل لكي يقرتح علي التلميذ املعاق يفغالبا ما حتني الفرصة للمعل (د

ان يقرأ او يشاهد موضوعا معينا له صلة او عالقة هبواياته و يكون ذالك 

 بعينه ميال قويا اىل قراءة الكتب اليت تتناول هذه اهلواية.

سوف جيد املعلم املعاجل سهولة يف غرس و تنمية امليل او االهتمام بالقراءة   (ه

 تالميذ املعاقني  يف القراءة، اذا كانت لديه مهيبة يف عرض موضوعيف نفوس ال

القصة بصوت مسموع امام التالميذ، و مبعىن اخر اذا كانت لديه املوهبة 

القراءة اجلهرية اليت ميكن ان جتذب التالميذ اىل مساع قصة يقوم بسردها او 

 حكايتها على مسامع التالميذ.

 القراءة، مليل اىل القراءة لدي التالميذ املعاقني يفمن الوسائل الفعالة يف هتيئة ا (و

ضرورة اهتمام األم بالقراءة و اطهار هذا االهتمام أمام طفلها املغاق يف 

القراءة مثل اقتناء الكتب و اجملالتاليت  يف مستوى الطفل، مث احلديث مع 

طفلها حول الكتب و القصص و اجملالت و ايضا القيام بسرد القصة اليت 

ها امام افراد اسراته، و بالتاىل تشجيعهم معنويا أو ماديا على هذا العمل قرأ

 االجيايب الذي قامو به. 
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تعترب القراءة من أهم املهارات اليت جيب أن يكتسبها الفرد، ويعمل على 

تنميتها، إذ هي من وسائل االتصال اليت ال ميكن اإلستغناء عنها، ومن خالهلا 

املعارف التفافات. وهي وسيلة التعلم وأداته يف الدرس يتعرف اإلنسان خمتلف 

  21والتحصيل، وشغل أوقات الفراغ.

 

 القراءةمهارة و تأثير تحفيظ القرآن على استيعاب المفردات  .4

العربية يف  مت الكشف عن القرآن باللغة العربية، مناسبة للغاية مع أسلوب

 هكذا، أي شخص .التفسري، ويتضمن بعض األدب العريب يف كلماهتم

الذين ال يعرفون نطق اجلمل العربية واملفردات بالعربية، لن يعرف جوهر اإلميان 

واملعرفة، بالتأكيد، صوم، صالة، زكاة، حج، جهاد وكل الكلمات العربية الذي مت 

 22.الكشف عن القرآن

هذا يسبب اللغة العربية لتصبح  .دراسة القرآن تتطلب مهارات لغوية عرب

فهم معىن كلمات وخطاب القرآن يف الكشف )تعبري( وأسلوب اللغة يف  إلزامية يف

لذلك، جيب أن يعرف شخص ما الكلمات العربية من حيث  .التوضيح شيء ما

                                                           

 111(، ص. 1112، )القاهرة : مكتبة النهضة املصرية، طرق التدريس اللغة العربية والرتبية الدينيةابراهيم حممد عطا،  21 
22 Raghib As-Sirjani dan Abdurrahman Abdul Khaliq, Cara Cerdas Menghafal Al-Qur’an   

terj. Sarwedi Hasibuan, Arif Mahmudi, (Solo: AQWAM, 3003) h. 91-39. 
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أو طريقة النطق الصحيحة يف شرح لفهم  معىن املفردات، والقواعد، وأسلوب

 .حمتويات القرآن

، العديد من غري يف األساس، على الرغم من أن آل القرآن هو العربية

بسبب من  .العرب قادرون على حفظ القرآن جيدا دون معرفة اللغة العربية نفسها

الشيء األكثر أمهية للنجاح يف احلفظ هو الصرب، أو التشبث املثابرة، واالستقامة 

يف املراجعة. ومع ذلك، فمن الضروري أكد أن الناس الذين يتقنون اللغة العربية 

 .جدا يف احلفظ لديها رأس مال كبري

ماذا لو كان  .سوف تقدم العربية احلافظات لفهم معىن كل آية حفظها

املتحفظ يعرف ويفهم املعىن، وبالتأكيد فإن احلفظ سيكون أقوى ويعلق على قلب 

باإلضافة إىل ذلك، سيكون باستطاعة احلافظني الذين لديهم فهم للمعىن  .القلب

قف ( والبدء القراءة يف املكان املناسب )الو اختيار املكان املناسب للتوقف )الوقف

فهم املعىن يزيد أيضا من دقة جهاز التذكري يف احلفاظ على قراءة  .23واإلبتيد(

"خطاب" أو كلمة لتقدمي معىن التفاهم، ينبغي احلافظات تويل اهتماما لآليات 

رافقة مبالتفصيل )كلمات(، التعرف على الشكل واملعىن والكتابة والعالمة والنقطة 

                                                           
23 Misbahul Munir, Ilmu dan Seni Qira’atil Qur’an, Pedoman bagi Qori’-Qori’ah Hafidh-

Hafidhoh dan Hakim dalam MTQ, (Semarang: Binawan, 3003), h. 911 
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احلب وفهم   مما ال شك فيه أن احلافظ سوف يفهم وحيب القرآن الذي يتم حفظه.

 .كل كلمة يف اآلية الكرمية يكون األساس أو األساس املتني حفظ

نفس الشيء الذي عرب عنه أجمد قاسم يف كتابه كيفا طهفي القران الكرمي 

 جيب القيام هبا من يف شهر واحد( أن اخلطوة األوىل اليت (يف شهر )هفل القرآن

قبل حافز قبل البدء يف حفظ صفحة واحدة نتائج املقابالت مع مقدمي الرعاية 

 22يف مدرسة التحفيظ اإلسالمية القرآن الكرمي ، أومي عوفه عبد اهلل عمر يف 

وأضاف أمحد سامل  24قراءة صفحة واحدة كاملة وفهم ما يقرأ. 2213أبريل 

فوظة هي واحدة من أعظم املساعدة يف حفظ بادويالن ذلك الفهم لآليات احمل

 25.القرآن

فهم  .اسرتاتيجية واحدة يف حفظ القرآن هي، فهم معىن اآليات احملفوظة

فهم، قصة أو أسباب النزول الواردة يف اآلية حفظه هو عنصر داعم جدا يف تسريع 

 فهم نفسه سيعطي املزيد من املعاين إذا كان مدعوًما بفهم .عملية حفظ القرآن

وهكذا، احلافظون الذين يتقنون اللغة  .معىن اجلملة والنحو وتركيب اجلمل يف اآلية

العربية وفهم بنية اللغة سوف حتصل على املزيد راحة أولئك الذين ليس لديهم 

                                                           
24 Amjad Qasim, Kaifa Tahfazh Al-Qur’an Al-Karim Fi Syahr, Hafal Al-Qur’an   dalam 

Sebulan terj. Saiful Aziz, (Solo: Qiblat, 3093), h. 995 
25 Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur’an  terj. Rusli, (Yogyakarta: 

Diva Press, 3090), h. 999 
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من الشرح أعاله ، ميكن للمرء أن يستنتج  .اللغة اللغة العربية من قبل استيعاب

 أي فهم معىن اآليات احملفوظة لفهم املعىندعم العوامل يف عملية حفظ القرآن، 

مثل هذا االهتمام يتطلب اهتماما خاصا لكل املفردات مجع آيات من القرآن 

والنطق الصحيح والصحيح، ألن املفردات هو العنصر األكثر أمهية يف اللغة العربية 

 يعاباستوالقدرة على القراءة يصبح واحدا من أقوى املؤشرات يف القدرة على 

 .لغة العربيةال

 

 البحوث السابقةب. 

 النتائج الموضوع األسماء النمرة

لوح حمفوظ   1

 .26 س

تكامل برنامج حتفيظ القرأن 

مع برنامج مركز الدراسات 

القرآنية ومدرسة حتفيظ 

مدرسة دار العلوم الثانوية يف 

مدرسة بانيانيار اإلسالمية 

 الداخلية

تتمثل نتائج هذه الدراسة يف أن 

تعلم التفسري يف القرآن مراحل 

 .تشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم

حفظ التحفيظ )التحفيظ( يف 

 ثانوية التحفيظ دار العلوم الثانوية ،

أي نشاط حفظ آيات القرآن يف  

                                                           
38 Lawhiem Mahfudz S., Integrasi Program Tahfidz Al-Qur’an Markaz Dirasat 

Qur’aniyah dan SMA Tahfidz Darul Ulum di Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan, Thesis, 

3093 dalam http://digilib.uinsby.ac.id  

http://digilib.uinsby.ac.id/
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 .كل مادة تدرس وتتعلق باملواد

بينما يف مركز الدرزة القرآن هو 

عندما الطالب القيام أنشطة احلفظ 

 .من القرآن الكرمي

ديفي  2

 أرفييانا
27

 

 حتفيظ القرأن مع االرتباط

التعلم اإلجنازات موضوعات 

الرتبية الدينية اإلسالمية 

الصف احلادي عشر من 

مدرسة أبو بكر الثانوية 

لتكنولوجيا املعلومات 

 يوجياكارتا

حتليل االرتباط ينتج قيمة 

هذا يدل على وجود  .2,717

يظ عالقة إجيابية قوية للغاية بني حتف

ان واإلجناز التعليمي لطالب القر 

ل الرتبية الدينية اإلسالمية يف الفص

و أب املدرسة الثانويةاحلادي عشر 

 .بكر يوجياكرتا

دييانيتا كريسنا  3

 وارداين
21

 

فعالية استخدام وسائل التعلم 

LEARNBOX   لتحسني

قدرة اللغة العربية على تطوير 

قدرات الصف السابع من 

مدى فاعلية استخدام وسائل التعلم 

LEARNBOX   لتحسني القدرة

على التواصل مع طالب الصف 

السابع من حيث حساب النتائج 

                                                           
33 Devi Arviana, Korelasi Tahfidz al-Qur‘an dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XI SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, Skripsi, 3093 

http://digilib.uin-suka.ac.id 
36 Dianita Krisna Wardani, Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran LEARNBOX 

untuk Meningkatkan Kemampuan Mufradat Bahasa Arab Siswa kelas IX A MTs Tashwirul Afkar 

Surabaya, Skripsi, 3093 dalam http://digilib.uinsby.ac.id 
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وير )طاشطلبة الرتمجة اآللية 

 األفكار سورابايا(

جتاوزت مرحلة ما بعد االختبار 

 نتائج التجارب السابقة اليت تفوق

 -ت أكرب من  6،217-ت

هذا يدل على  .6،266اجلدول 

 .الصفريةعودة الفرضية 

 زواسفيييلينا 4
21

العالقة بني مكافأة وحتفيز  

الطالب يف استيعاب املفردات 

يف املدرسة املتوسطة حسنة 

 فاموالنج

تشرح نتائج الدراسة وجود عالقة 

بني تطبيق املكافأة وحافز الطالب 

املفردات مع قيمة  استيعابيف 

تقع هذه القيمة بني  .2,2العالقة 

واليت تشري ( 2،  2-2،  2القيم )

 إىل أن العالقة ذات قيمة قوية.

 rt أعلى من قيمة roتكون قيمة 

. 25واملستوى  55عند املستوى 

، 2هي ) 55عند املستوى  rt قيمة

عند  rt ( بينما تكون قيمة46

(. هذا 2,62هي ) 25املستوى 

                                                           
31 Zuashfiyailina, Hubungan antara Pemberian Reward dengan Motivasi Siswa dalam 

Menguasai Mufradat di Madrasah Tsanawiyah Khazanah Kebajikan Pamulang, Skripsi, 3098 

dalam http://repository.uinjkt.ac.id 
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( Haيدل على أن الفرضية البديلة )

 ةمقبولة يف حني أن الفرضية الصفري

(H3) ة أو أن هناك عالقة مرفوض

ذات داللة إحصائية بني إعطاء 

املكافأة وحافز الطالب يف 

 .استيعاب املفردات

برهان  5

 مشفع
32

 

 ة مع نظامءتعليم مهارة القرا

معهد يف  Soroganالسروجان 

يف جيجران وونكرومو  الفطرة

 .بلرييت بانتول

 هذا التعلم الرفيع املستوى للقراء -

سروجان  له نظامان، مها

 وباندوجنان

خضع نظام السروجية يف  -

البيزانرتين لبعض التعديالت 

للبيزانرتين بشكل عام ، لكنه ال 

يزال حيتفظ بالنظام الكالسيكي 

حبيث ميكن للقاهرة أن تزيد 

 .بشكل كبري

                                                           
70 Burhan Musyafak, Pembelajaran Maharah al-Qira’ah dengan system Sorogan di 

Pondok Pesantren Al-Fithroh Jejeran Wonokromo Pleret Bantul, Skripsi, 3095 dalam 

http://digilib.uin-suka.ac.id 
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إىل نتائج الدراسات السابقة اليت أجريت على سبيل املقارنة واملواد  استنادا

نتائج البحث اليت أجريت املقارنة ال ميكن فصلها عن موضوعات  .الدراسية

د . ولكن من العديالبحث، أي حفظ القرآن، استيعاب املفردات ومهارة القراءة

وهكذا حياول  قة بني الثالثة منها.من الدراسات اليت مل يتم العثور عليها هناك عال

الباحثون إجراء حبث جديد حياول التواصل بني املتغريات الثالثة، على أمل أن 

تكون النتائج قابلة لالستخدام كأحباث احلديثة لتطوير جودة التعليم، وخاصة يف 

 تعليم اللغة العربية.

 

 إطار التعريفي ت.

 31.منوذج الثنائي مع املتغريين املقيديناستخدام هذا البحث بإطار التعريفي  

 وأّما هذا الشرح :

 

 

 

 

                                                           
31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 3095, cet. XXII), h. 30 

X9 

Y3 

Y9 
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 1X حتفيظ القرآن = 

 1Y استيعاب املفردات = 

 2Y مهارة القراءة = 

 . 2Yو  1Yمث  2Yو  1Xمث  1Yو  1Xالقيمة من التأثري بني ملعرفة ذلك و  


