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 الثاني بابال

 االطار النظري

 نموذج التعليم .أ 

 نموذج التعليممفهوم  .4

والتكنولوجيا، فإن ذلا تأثَتًا على إل جانب التطور السريع للمعلومات 

إطبلق تطوير وسائط التعلم، سواء الربامج أو األجهزة، حبيث يتغَت دور ادلعلم  

كمصدر تعليمي ببطء ولكن بثبات ليصبح مدرًسا كميسر . لذلك، عندما تبدأ 

أمناط التعلم بالوسائط يف السيطرة على التعلم يف الفصل وخارجو، من ادلتوقع أن 

ر ادلعلم كميسر قادرًا على تصميم منوذج تعليمي ديكن أن يقود يكون دو 

الطبلب إل أن يكونوا أكثر استقبللية يف فهم ادلواد التعليمية ادلقدمة يف الفصل 

خارج الفصل. منوذج التعليم ىو منوذج تعليمي مع ىذا النموذج . ويف الفصل

فكار وادلهارات ديكن للمدرس مساعدة الطبلب يف احلصول على ادلعلومات واأل

وطرق التفكَت والتعبَت عن أفكارىم أو احلصول عليها. باإلضافة إل ذلك، 

 0يقومون أيًضا بتدريس كيفية تعلم الطبلب. ينقسم منوذج التعليم إل 

رلموعات، وىي: اجملموعة النموذجية اليت تعاًف ادلعلومات، ورلموعة منوذج 

يس الشخصي، ورلموعة منوذج التدريس االجتماعي، ورلموعة منوذج التدر 
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األنظمة السلوكية. تركز اجملموعة النموذجية اليت تعاًف ادلعلومات على كيفية 

حصولنا ضلن والطبلب على ادلعلومات وإدارهتا وشرحها بشكل صحيح. 

 13 باإلضافة إل ذلك، مساعدة الطبلب على أن يصبحوا متعلمُت متفوقُت.

ي مزيًدا من الًتكيز على تطوير ما ديكننا تضع رلموعة منوذج التدريس االجتماع

القيام بو مًعا وخلق جو دديقراطي يف رلتمعنا. أيضا كيف ديكن للتفاعل 

 10 االجتماعي أن يعزز التحصيل الدراسي األكادديي.

هتدف رلموعة منوذج التدريس الشخصي إل تصميم مدرسة تتبٌت الفلسفة 

يؤكد منوذج اجملموعة لؤلنظمة  10ريس.غَت ادلوجهة باعتبارىا جوىر هنجها يف التد

ديكن أن  10السلوكية على كيفية إنشاء متعلمُت ديارسون سلوًكا أكثر إنتاجية.

تساعدنا اجملموعات األربع لنماذج التعلم يف تدريس الطبلب وفًقا ألىداف 

التعلم ادلتوقعة يف كل مادة. حىت يتضح لنا ما ىو الًتكيز الذي سيتم حتقيقو يف 

 نقوم بو.كل تعلم 

 

 

                                                             
13

 Joyce, Bruce dkk. Models of Teaching (Model-Model Pengajaran) edisi ke delapan. 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011. hal. 95 
14

 Ibid, hal. 295 
15

 Ibid, hal. 364 
16

 Ibid, hal. 399 
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 ميأنواع نماذج التعل .0

 منوذج التعليم ادلباشر( أ

ديكن تعريف التعلم ادلباشر على أنو منوذج تعليمي يقوم فيو ادلعلم 

بتحويل ادلعلومات أو ادلهارات مباشرة إل الطبلب، ويكون التعلم موجًها 

يشَت التعلم ادلباشر أو التوجيو ادلباشر  10ضلو اذلدف ومنظمو بواسطة ادلعلم.

إل رلموعة متنوعة من تقنيات التعلم التوضيحي )نقل ادلعرفة من ادلعلمُت 

إل الطبلب مباشرة، على سبيل ادلثال من خبلل احملاضرات والعروض 

التوضيحية والسؤال واجلواب( اليت تشمل الفصل بأكملو. يركز النهج يف 

ادلعلم، ويف ىذه احلالة يقدم ادلعلم زلتوى ادلادة  منوذج التعليم ىذا على

بتنسيق منظم للغاية ، ويوجو أنشطة الطبلب، وحيافظ على الًتكيز على 

 11اإلصلاز األكادديي.

 منوذج التعليم القائم على حل ادلشكبلت ( ب

من  (PBM) مت اعتماد مصطلح التعلم القائم على حل ادلشكبلت

ىذا النموذج  .(PBI) على حل ادلشكبلتادلصطلح اإلصلليزي تعليم قائم 
                                                             
17

 Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan. Model-Model Pembelajaran. Jakarta : 

Depdiknas. 2010. hal. 24 
18

 Ibid, hal. 23 
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التعليمي القائم على حل ادلشكبلت معروف منذ أيام جون ديوي. اليوم، 

بدأ اعتماد منوذج التعليم ىذا ألنو بشكل عام، يتكون التعلم القائم على 

حل ادلشكبلت من تقدمي مواقف مشكلة حقيقية وذات مغزى للطبلب 

 12 لتحقيقات واالستفسارات.واليت ديكن أن تسهل عليهم إجراء ا

 CTL منوذج( ج

مفهوًما تعليمًيا يؤكد على العبلقة  CTL يعد التعليم والتعلم السياقي أو

بُت ادلواد التعليمية والعال احلقيقي حلياة الطبلب، حبيث يتمكن الطبلب من 

ىو مفهوم تعليمي يؤكد  CTL ربط الكفاءات وتطبيقها يف احلياة اليومية.

ادلشاركة الكاملة للطبلب ليكونوا قادرين على العثور على ادلادة على عملية 

 02اليت تتم دراستها وربطها ِبواقف احلياة احلقيقية.

 منوذج مطابقة بطاقة الفهرس )البحث عن زوج(( د

منوذج التعليم دلطابقة بطاقة الفهرس )البحث عن شريك( ىو منوذج 

تعليمي شلتع للغاية، يستخدم لتكرار ادلواد اليت مت تقدديها سابًقا. ال يزال من 

ادلمكن تدريس ادلواد اجلديدة، بشرط أن يتم تكليف الطبلب ِبهمة تعلم 

                                                             
19

 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Konsep, Strategi, Dan Implementasinya Dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Bumi Aksara. 2010. hal. 91 
20

 Sanjaya, W,. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta : 

Kencana. 2007. hal. 109. 
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دلعرفة بالفعل ادلوضوعات اليت سيتم تدريسها أواًل حىت يكون لدى الطبلب ا

، Index Card Macthعند دخوذلم الفصل الدراسي. باستخدام منوذج التعليم 

ديكن للطبلب التعلم بنشاط وروح مستقلة. على الرغم من أنو يتم عن طريق 

الطبلب على تنفيذ  Index Card Macth اللعب، ديكن أن حيفز منوذج التعليم

ديكن حتقيق أىداف التعلم أنشطة التعلم بطريقة مسؤولة ومنضبطة حبيث 

 01 وزيادة التحصيل التعليمي.

 منوذج التعليم التعاوين( ه

مصطلح التعلم التعاوين ِبعٌت لغة أجنبية ىو التعلم التعاوين. يف جوىرىا، 

طريقة التعلم التعاوين ىي طريقة أو اسًتاتيجية التعلم التعاوين اليت ال خيتلف 

ي. التعلم التعاوين خيتلف عن أساليب مفهومها كثَتًا عن طريقة التعلم اجلماع

التعلم اجلماعي. ىناك عناصر أساسية للتعلم التعاوين دتيزه عن التعلم 

اجلماعي ادلهمل. إن التنفيذ الصحيح للمبادئ األساسية لنظام التعلم 

التعاوين سيمكن ادلعلمُت من إدارة الفصل الدراسي بشكل أكثر فاعلية. ال 

عاوين يف عملية التعلم من ادلعلمُت إل الطبلب. جيب أن يتعلم التعلم الت

مناذج  00ديكن للطبلب تعليم بعضهم البعض زمبلئهم الطبلب. الطريقة 

                                                             
21

 Zaini, Hisyam, Strategi pembelajaran Aktif, Yogyakarta, Pustaka Insan Maadani. 2008. hal. 

67 
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وطرق التعلم يف ادلدارس التعلم اجلماعي ىو طريقة تعليمية تركز على التعاون 

بُت الطبلب يف القيام بأي عمل ولكن دون احلصول على توجيو كامل من 

، يتم توجيو الطبلب للعمل مع العديد من الطبلب اآلخرين ادلعلم. ِبعٌت

 00 بتعليمات وإرشادات ليست مثالية من ادلعلم.

م يف اللغة يالتعل ةقياالختبلفات يف االسًتاتيجيات واألساليب والطر ( و

 العربية

 اسًتاتيجيات التعليم (1

اسًتاتيجيات التعلم ىي الطرق اليت سيتم استخدامها من 

الختيار األنشطة التعليمية اليت سيتم استخدامها أثناء قبل ادلعلمُت 

م، ويتم االختيار من خبلل النظر يف ادلواقف والظروف يعملية التعل

م، واحتياجات الطبلب وخصائص الطبلب ياحلالية، ومصادر التعل

 23 م األىداف.ياليت يواجهوهنا من أجل حتقيق التعل

 مقاربة (0

                                                             
22

 Saputra, Y. M dan Ridyanto. Pembelajaran Kooperatif untuk Meningkatkan Ketrampilan 

Anak TK. Jakarta: Depdikbud. 2005. hal. 49 
23

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011). hlm. 9 
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ات جيب فهمها يف تدريس اللغة، ىناك ثبلثة مصطلح

بشكل صحيح من حيث معانيها ومفاىيمها، وىي ادلناىج 

واألساليب والتقنيات. النهج عبارة عن رلموعة من االفًتاضات 

ها. الطريقة عبارة عن يادلتعلقة بطبيعة تعليم اللغة وتعلمها وتعلم

خطة شاملة لتقدمي اللغة بشكل منهجي بناًء على هنج زلدد. 

طًا زلدًدا يتم تنفيذه يف الفصل الدراسي، ِبا بينما تعد التقنية نشا

 24 يتماشى مع الطريقة اليت مت اختيارىا.

 طريقة (3

الطريقة بشكل عام ىي كل ما حتتويو كل عملية تعليمية، 

سواء كانت تدريس الرياضيات، والفنون، والرياضة، والعلوم 

 الطبيعية، وما إل ذلك. من الناحية الداللية، تعٍت ادلنهجية العلم

أو ادلسارات اليت يتم اختاذىا لتحقيق ىدف  ةقيالذي يدرس الطر 

فعال وفعال. الغرض من منهجية تعلم اللغة العربية ىو الطريقة أو 

ادلسار الذي تسلكو كيفية تقدمي مواد تعلم اللغة العربية حبيث يتم 

                                                             
24

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: Humaniora, 2004), hlm. 

75 
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قبوذلا واستيعاهبا وإتقاهنا بسهولة من قبل الطبلب بطريقة جيدة 

 25 وشلتعة.

 التعليم الفرقي . ب

 فهم التعليم الفرقي .4

يف عملية التدريس والتعلم، جيب أن يكون لدى ادلعلم اسًتاتيجية حىت 

يتمكن الطبلب من التعلم بشكل فعال فيما يتعلق باألىداف ادلتوقعة. تتمثل 

إحدى خطوات امتبلك ىذه اإلسًتاتيجية يف إتقان تقنية العرض التقدديي أو ما 

التدريس. الكلمات الرئيسية ألسلوب التعليم الفرقيهي يسمى عادًة بطريقة 

التحدث وتبادل اخلربات مع اآلخرين، والعمل مع اآلخرين خللق تعلم أفضل 

الغرض من البيان أعبله ىو اقًتاح بضرورة احلصول على  00مقارنة بالتعلم وحده.

 نتائج التعليم من العمل مع اآلخرين. ديكن احلصول على نتائج التعليم من

خبلل ادلشاركة بُت األصدقاء ، وبُت اجملموعات، وبُت أولئك الذين يعرفون 

والذين ال يعرفون، داخل وخارج الفصل الدراسي. لذلك، فإن التعلم الذي يتم 

جتميعو يف مناقشات رتاعية مع أعضاء غَت متجانسُت وبأعداد سلتلفة يدعم 

 بشكل كبَت مكونات منوذج التعليم اللتعليم الفرقي.
                                                             
25

 Ibid, hlm. 80  
26

 Nurhadi, dkk. Pembelajaran Kontekstuacontextual teaching and learning/ CTL) dan 

Penerapannya Dalam KBK. Malang: UM pres. 2004, hal. 21 
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قًتح مفهوم التعليم الفرقيأن يتم احلصول على نتائج التعليم من التعاون ي

مع أشخاص آخرين. يتم احلصول على نتائج التعليم من ادلشاركة بُت األصدقاء 

وبُت اجملموعات وبُت أولئك الذين يعرفون والذين ال يعرفون. يف ىذا الفصل ، 

 00يف التعليم الفرقي. ىنا أيًضا، األشخاص ادلوجودون ىناك رتيعهم أعضاء

يُنصح ادلعلمون دائًما بإجراء التعلم يف رلموعات ، CTL يف فصول

الدراسة. ينقسم الطبلب إل رلموعات يكون أعضاؤىا غَت متجانسُت. فالذي 

جييد تعليم الضعيف، ويعرف، يعطي ادلعلومات للمبتدئُت، ويسرع يف 

لى الفور لتقدمي االستجابة، يشجع صديقو البطيء، الذي لديو أفكار ع

اقًتاحات، وىكذا. ديكن أن ختتلف رلموعات الطبلب اختبلفًا كبَتًا يف الشكل، 

سواء كانت عضوية أو عدًدا أو حىت إشراك الطبلب يف الطبقة العليا، أو تعاون 

ادلعلم من خبلل جلب "خبَت" إل الفصل. على سبيل ادلثال، طابعات الشاشة، 

بان، وفنيي الكمبيوتر، ورسامي السيارات، ومزارعي الذرة، ومزارعي األل

 01وادلصلحُت الرئيسيُت، وما إل ذلك.

                                                             
27 Sagala, Syaiful H, Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung : Alfabeta. 2005 hal. 89 
28 Departemen Pendidikan Nasional, Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning/CTL). Jakarta : Depdiknas, Diraktoral Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah 

Dan Lanjutan Pertama. 2003. hal. 15 
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ديكن أن حيدث التعليم الفرقيإذا كانت ىناك عملية اتصال ثنائية االجتاه. 

"ادلعلم الذي يعلم طبلبو" ليس مثااًل اللتعليم الفرقيؤلن االتصال حيدث فقط يف 

من ادلعلم جتاه الطالب، وال يوجد تدفق اجتاه واحد، أي أن ادلعلومات تأيت فقط 

للمعلومات اليت حيتاجها ادلعلم للتعلم من الطالب . يف ىذا ادلثال يتعلم الطبلب 

فقط وليس ادلعلمُت. يف التعليم الفرقي، تتعلم رلموعتان )أو أكثر( تشاركان يف 

تعلم االتصال من بعضهما البعض. يوفر الشخص الذي يشارك يف أنشطة 

الفرقيادلعلومات اليت حيتاجها زلاوره ويف نفس الوقت يطلب أيًضا التعليم 

 02ادلعلومات البلزمة من شريكو يف الدراسة.

ديكن أن حيدث نشاط التعلم ادلتبادل ىذا عندما ال يكون ىناك طرف 

مهيمن يف االتصال، وال يشعر أي من الطرفُت بالًتدد يف طرح األسئلة، وال 

يعرفان جيًدا، ورتيع األطراف ترغب يف االستماع  يعتقد أي من الطرفُت أهنما

إل بعضها البعض. جيب أن يشعر كل طرف أن كل شخص آخر لديو معرفة أو 

 32مهارات سلتلفة جيب تعلمها.

 خصائص التعليم الفرقي .0

                                                             
29 Sagala, Syaiful H, Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung : Alfabeta. 2005. hal.90 
30 Departemen Pendidikan Nasional, Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning/CTL). Jakarta : Depdiknas, Diraktoral Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah 

Dan Lanjutan Pertama. 2003. hal. 15-16 
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ادلبادئ اليت ديكن للمدرسُت االنتباه إليها عند تنفيذ التعلم الذي يركز على 

 كما يلي:مكونات التعليم الفرقي ىي  

يف األساس ، يتم احلصول على نتائج التعليم من التعاون أو ادلشاركة مع .أ 

 األطراف األخرى.

حتدث ادلشاركة عندما يكون ىناك أطراف تقدم وتتلقى ادلعلومات .ب 

 بشكل متبادل.

 حتدث ادلشاركة عند وجود اتصالُت أو اتصال متعدد االجتاىات..ج 

طرف معٍت أن معارفهم حتدث رلموعات التعلم عندما يدرك كل .د 

 وخرباهتم ومهاراهتم مفيدة لآلخرين.

ديكن للطبلب الذين يشاركون يف رلموعات الدراسة أن يكونوا أساًسا .ه 

 مصدرًا للتعلم.

ديكن أن حتدث رلتمعات التعلم عندما يتم احلصول على نتائج التعليم من 

ليم من خبلل التعاون مع اآلخرين. ىذا يعٍت أنو ديكن احلصول على نتائج التع

ادلشاركة بُت األصدقاء وبُت اجملموعات وبُت أولئك الذين يعرفون والذين ال 
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بشكل أساسي، حيتوي التعليم  31يعرفون، داخل وخارج الفصل الدراسي.

 الفرقيعلى ما يلي:

 ىناك رلموعات دراسية تتواصل من أجل أفكار وخربات سلتلفة..أ 

 ىناك تعاون يف حل ادلشاكل..ب 

 ئج العمل اجلماعي أفضل من العمل الفردي.بشكل عام، نتا.ج 

ىناك شعور ِبسؤولية اجملموعة، يتحمل رتيع أعضاء اجملموعة نفس .د 

 ادلسؤولية.

 ديكن بذل اجلهود لبناء الدافع التعليمي لؤلطفال احملرومُت..ه 

خلق ادلواقف والظروف اليت تسمح لطفل واحد بالتعلم مع األطفال .و 

 اآلخرين.

  أعضاء اجملموعة ألخذ وأخذ بعضهم البعض.ىناك مسؤولية وتعاون بُت.ز 

 ىناك مدرسون يوجهون عملية التعلم يف رلموعات..ح 

 جيب أن يكون ىناك اتصال ثنائي االجتاه ومتعدد االجتاىات..ط 

 ىناك استعداد لقبول رأي أفضل..ي 

 ىناك استعداد الحًتام آراء اآلخرين..ك 

                                                             
31

 Muslich, Masnur, KTSP Pembelajaran berbasis kompetensi dan kontektual, panduan bagi 

guru, kepala sekolah dan pengawas, Jakarta: Bumi Aksara, 2007. hal. 32 
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 ال توجد حقيقة واحدة..ل 

االىتمام حىت ديكن للبطيئُت والضعفاء حتتاج ىيمنة الطبلب األذكياء إل .م 

 أن يلعبوا دورًا أيًضا.

 يسأل الطبلب أصدقائهم، فهذا يعٍت تعلم اجملتمع..ن 

 

 مرحلة تنفيذ التعليم الفرقي .0

يف عملية زيادة معرفة األطفال وفهمهم، يتم دعمها كثَتًا من خبلل 

احلصول على أنو يتم  CTL التواصل مع اآلخرين. يقًتح مفهوم التعليم الفرقيفي

نتائج التعليم من خبلل التعاون مع أشخاص آخرين. ديكن أن يتخذ ىذا 

التعاون أشكااًل سلتلفة، سواء يف رلموعات الدراسة الرمسية أو يف بيئة حتدث 

 بشكل طبيعي.

التعلم يف الفصل باستخدام طريقة التعليم الفرقي، يتم تنفيذ ىذا 

الطبلب الذين جييدون تعليم الضعفاء النشاط التعليمي يف رلموعات الدراسة، و 

والذين يعرفون خيربون أولئك الذين ال يفعلون ذلك. ديكن إنشاء رلتمعات 

التعلم إذا كان ىناك اتصال ثنائي االجتاه. يف التعليم الفرقي، ديكن ألعضاء 

اجملموعة الذين يشاركون يف تعلم االتصال التعلم من بعضهم البعض. يقدم 
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ركون يف أنشطة التعليم الفرقيادلعلومات اليت حيتاجها الطبلب الذين يشا

 زلاوروىم ويطلبون أيًضا ادلعلومات ادلطلوبة من شركائهم يف الدراسة.

ديكن أن حيدث التعليم الفرقيإذا كان بُت الطبلب وادلعلمُت أو الطبلب 

والطبلب تفاعبلت فعالة وتواصلية. تكون عملية التعلم مهمة إذا مت إجراؤىا 

موعات الدراسة، بشكل متجانس وغَت متجانس على حد سواء حبيث يف رل

تكون ىناك مشاكل سلتلفة )مشاكل ادلشاركة(، ومعلومات سلتلفة )مشاركة 

ادلعلومات(، وخربات سلتلفة )مشاركة اخلربة(، وحل ادلشكبلت ادلختلفة 

 ات.)ادلشاركة ادلشاكل( اليت تتيح اكتساب ادلزيد وادلزيد من ادلعرفة وادلهار 

يُنصح ، (CTL)يف الفصل الدراسي الذي يستخدم هنًجا سياقًيا 

ادلعلمون دائًما بإجراء التعلم يف رلموعات الدراسة. ينقسم الطبلب إل 

رلموعات غَت متجانسة. الشخص الذي جييد تعليم الضعيف، والعلم الذي 

الذي خيرب غَت ادلبتدئُت، ومن يسارع يف اإلمساك بو، يشجع الصديق البطيء، 

لديو أفكار، يقدم اقًتاحات على الفور وىكذا. فيما يلي بعض األشياء اليت 

 تتعلق فعلًيا بالتعليم الفرقي.

 مفهوم مهارة القراءة . ج

 تعريف القراءة .4
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القراءة عمل فكري، الغرض األساسي منها أن يفهم القارئ ما يقرأه 

 بسهولة و يسر، و ما يتبع ذالك من اكتساب ادلعريفة، و التلذذ

بطرائف ذترات العقول مث تعويد القارئ جودة النطق و حسن التحدث 

و روعة االلقاء، مث تنمية ملكة النقد و احلكم و التمييز بُت الصحيح و 

 30الفسيد.

ولقد تطور مفهوم القراءة عرب التاريخ، حيث سار ىذا ادلفهوم يف 

 ادلراحل التالية:

حدودىا االدراك البصري كان مفهوم القراءة زلصورا يف دائرة ضيقة، .أ 

للرموز ادلكتوبة، و تعريفها و النطق هبا، و كان القارئ اجليد ىو 

 السليم األداء

تغيَت ىذا ادلفهوم نتيجة للبحوث الًتبوية، و صاؤت القراءة عملية  .ب 

الفكرية عقلية ترمي إل الفهم، أى تررتة الرموز ادلقروءة إل مداوالهتا 

 من األفكار.

                                                             
32 10م(، ص.  1220)األردان: رلدلوى للنشر و التوزيع،  االسالب احلديثة لتدريس اللغة العربيةمسيح ابو مغلي،   
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دلفهوم بأن أضيف إليو عنصر أخر ىو تفاعل القارئ مث تطوير ىذا ا.ج 

مع الشيء ادلقروء تفاعبل جيعلو يرضى او يسخط او يعجب، أو 

 يشتاق، أو يسر او خيزن.

و أخَت انتقل مفهوم القراءة إل استخدام ما يفهمو القارئ يف .د 

 مواجهة ادلشكبلت و االنتفاع هبا يف ادلواقيف احليوية.

 نواع القراءةأ .0

ادلربون القراءة إل ضربُت : القراءة اخلهرية و القراءة الصامطة. و يقسم 

 33ذلذا سنقصر حديثنا على القراءة اجلهرية والقراءة الصامطة.

 القراءة اجلهرية.أ 

إستخدام القراءة اجلهرية بنظرة العُت, و نطق اللسان. و ىف اثناء  

 القراءة, ديكن للمدرس أن يعرف اخطاء التبلميذ ىف القراءة.

إن القراءة اجلهرية تقوم على أساسا عمة، و من أىم ىذه 

 :30األساس ما يأيت

                                                             
10)القاىرة: مكتبة غريب:د.س.(, ص. طرق تدريس اللغة العربية ال, سيد عبد الع عبد ادلنعم  33  

( ص. 0220)عمان: دار الشروق للنسر و التوزيع.  ، اللغة العربية مناىجها و طرائق تدريسهاطو علي حسُت الدليمي 34
100-103  
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جيب أن يكون يف درس القراءة أمنوذج يكون مقاسيا للقراءة شلثبل  (1

دلهارهتا يثَت يف الطلبة حب ادلناقشة و يستدعى رلهودىم، و ادلعلم 

 بطبيعية احلال ىو ذالك األمنوذج.

اءة اجلهرية بالشكل الصحيح إن الطبلب ال ديكن أن يؤدوا القر  (0

إال إذا فهموا ادلعٍت. و من أجل ذالك جيب أن يبدأ يف تفهم 

ادلعٍت الئلرتايل للقطعة عن طريق القراءة الصامطة و ادلناقشة قبل 

 القراءة اجلهرية

جيب أن تكون للقراءة اجلهرية وضيفة اجتماعية، و أن حيمل  (3

عها، أي أن يكون القارئ إل السامعُت فكرة ىم ىف حجة إل مس

 للقارئ غرض إجتماعي يهدف الطبلب إل حتقيقة.

تشجيع اإللقاء اجلهري أمر ضروري ليتحقق صدق االحساس، و  (0

تصبيح قراءة الطبلب طبيعية و غَت مصطنعة، ز تشجيع االلقاء 

اجلهري يأيت من ادلعلم، فهو يدرب طبلبو على تنوع الصوت 

و احتجاج و ال و حزن و  بتنوع ادلواقف الوجدانية، فهناك رجاء

ابتهاج.  و اتشجيع يأيت من الطلبة فهم جيب أن ال يسخروا من 

 زميلهم، و ان يقاطعوه، و أن ال يتحدث يف اثناء قراءتو.
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جيب على ادلعلم أن يقدر أن األداء الصحيح ال يكتسب يف  (0

يسر، ألن العوائق اليت حتول دون ذالك كثَتة . و ىذا يستدعي 

قراءة ادلعلم و يف  انتقاء النصوص، فضبل عن  مهارة خاصة يف

 سبلمة النطق يف حديثو.

 

 القراءة الصامطة.ب 

القراءة الصامطة ىي قراءة يدرك هبا القارئ ادلعٌت ادلقصود 

بالنضرة اجملردة من النطق او اذلمس, و النجاح فيها يتوقف على 

التدريب. و ىي تقوم على أساس أن يستشف القارئ ادلعٌت من 

ادلكتوبة, غَت مقيد بنطق الكلمات. تتيح للتبلميذ أن يقرأوا  اجلمل

 قدرا كبَتا ىف زمان قصَت دون ان يرىقوا.

تتمثل القراءة الصامطة يف العملية الىت تفسَت هبا الرموز 

الكتابية، و ادراك مدلولتها و معانيها يف ذىن القارئ دون صوت او 

رين او ذلما مهس أو حتريك شقة. و بذالك فهي تقوم على عنص

النظر بالعُت إل رموز ادلقروء، و ثانيهما النشاط الذىٍت الذى 

يشتشَته ادلنظور من تلك الرموز. و ان القارئ الصامطة يقراء لنفسو 
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فقط. و لذالك فهو يركز جهده على معٌت ادلقروء ليدركو دون أن 

يصرف جهدا أخر للتلفظ او مراعة اخراج احلروف من سلارجها أو 

اكثر شيوعا من انواع  -اي القراءة الصامطة-ادلعٌت. و ىيدتثيل 

 القراءة األجرى و اسرع اداء.

إن القراءة الصامطة بعد ذالك أمهية كربي ألن القارئ فيها 

يركز على اداء العمليات العليا، زيادة على اهنا الوسيلة الطبيعية اليت 

 جيدىا االنسان سهلة االستخدام يف إكتساب ادلعارف.

 حل القراءةمرا  .0

 ادلرحلة األول.أ 

إن ىذه ادلرحلة ىي مرحلة التعريف و النطق, و ىي تقابل دتاما 

مرحلة تنمية القراءة اجلهرية. و من االمور اذلامة الىت ينبغى أن ندركها 

يف ىذه ادلرحلة ىي عدم ترك اي لباس أو ايهام يف عقل الدراس فيما 

الرموز ادلكتوبة اليت تستخدم يتصل بالعبلقة بُت اصوات اللغة العربية و 

 البراز ىذه االصوات.

 ادلرحلة الثانية.ب 
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و ىي مرحلة قراءة من اجل الفهم. و يف ىذه ادلرحلة ديكن ان 

تنتقل بالدراس إل قراءة اكثر عمقا حتت توجيو و ارشاد ادلعلم, و 

التطوير بالقراءة إل مستوى أكثر عمقا يتطلب تقدمي مفردات جديدة 

عتمد صلاح الدراس يف ىذه ادلرحلة على جودة ختطيط و كثَتة. و ي

 ادلادة ادلقدمة.

 ادلرحلة الثالثة.ج 

و ىي مرحلة قراءة ادلكثفة او مرحلة الدروس و التحصيل. و 

هتدف يف ىذه ادلرحلة إل جتويد االنطبلق يف القراءة مع السرعة والدق 

ن القراءة الفهم و لتأكيد كل مهارات القراءة البلزمة للمرحلة االخرة م

 و ىي القراءة التأملة التحليلية الفاحصة.

 ادلرحلة الرابعة.د 

و ىي مرحلة القراءة اجلادة التأملة الواسعة اي ميدان الفكر و 

الثقافة كقراءة القصص ادلمتازة واالدب و كتب السياسية و الدين و 

االقتصاد و الفلسفة و العلوم, و ىي ميادين مهمة ايضا لتنمية ىذه 
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. و حتتاج ىذه ادلرحلة ألن يكون الدراس يشعر بالثقة الكافية يف ادلهارة

 30قدراتو على القراءة.

 المشكالت في تعليم القراءة .5

عملية القراءة عملية معقدة، ديكن ارجعها ايل اربعة عناصر 

أساسية، و ديكن قياسها عندما نريد أن ضلكم علي قدرة التبلمذ يف 

 القراءة، و ىذه العناصر ىي:

 النطق و دقتو سبلمة.أ 

 الطبلقة يف القراءة، أو مقدر السرعة.ب 

 صحة االلقاء، او االداء ادلعرب.ج 

 الفهم.د 

تلك ىي العناصر األساسية اليت جيب أن يفكر فيها ادلدرس   

عندما يريد أن حيكم علي قدرة التبلمذ يف ادلطالعة، و قد وضع علم النفس 

ف يف القراءة كما مقاييس لتقدير ىذه العناصر. و ىم يعزون أسباب الضع

 :30يلى

                                                             
ادلنظومة اإلسبلمية للًتبية والعلوم رشدي أزتد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا )مناىجو وأسالبو(، مصر:  35

100م، ص.  1212ه /  1012والثقافة،   

21.............ص. طرق تدريسعبد ادلنعم سيد عبد العال,  36  
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 عوامل عضوية.أ 

يشتمل ىذه العوامل  على ضعف البصر، شلا يًتتب عليو غموض 

الكاتبة واختبلطها، او عدم القدرة على رؤيتها. و ضعف السمع شلا 

يسبب عدم القدرة على مساع بعض النغمات الصوتية )ادلرتفعة او 

كعدم القدرة ادلنخفضة( أو بعض احلروف، و عيوب يف جهاز النطق  

علي نطق بعض احلروف نطقا صحيحا، او اعتقال اللسان و عدم 

 انطبلقو، او أضطراب يف وضائف الغدد او يف األعصاب.

 

 عوامل العقلية.ب 

يشتمل ىذه العوامل على ضعف الذكاء، و قلة االنتباه، او قصر 

مداه، و نقص يف قموساأللفاض، و ضعف ذاكرة االفكار، و عدم 

يز بينها العطائها ما يناسبهامن االلقاء ادلعرب، و قدرة على التمي

ضعف ىف ربط الرموز ادلكتوبة بنطقها الصحيح، و عدم القدرة على 

 تطبيق قواعد النحوى و الصرىف تطبيقا صحيحا سريعا.

 عوامل االجتماعية.ج 
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يشتمل ىذه العوامل على عدم الشعور بادلطمأنينة و السبلمة )يف 

قلق و اذلم و االضطراب الناجم عن الفشل يف ادلدرسة او ادلنزيل( و ال

القراءة عند دخول ادلدرسة و خاصة يف االسابيع االول، و رغبة غَت 

 طبيعية عن القراءة بسبب الغَتة من االخرين جيد القراءة.

 عوامل ترجع إل طريقة تعليم القراءة.د 

يشتمل ىذه العوامل على اسراف يف استعمال الطريقة الصوتية مثبل، 

امهال اجلملية، او اجلملية و امهال الصوتية. و التبكَت يف تعليم و 

القراءة قبل استتعداد الطفل ذلا، و حث الطفل على ان يسَت يف 

القراءة بسرعة فوق طاقتو، و تشجيع التبلميذ على ختمُت ادلعاين دون 

 تدقيق.

 اصالح األخطاء في القراءة .4

 لسببُت: ديكن أن نعزو خطاء التبلميذ أثناء القراءة

ان  -إل حدما –عيوب عضوية او عوامل نفسية و يستطيع ادلدرس .أ 

يسهم يف عبلج بعضها، اما بعض االخر فبل يستطيع عبلجو لدخول 

يف دائرة األخصائيُت يف عبلجها كاألطباء )البشريُت و النفسيُت(، و 

 الباحثُت االجتماعيُت.
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صعوبة النطق الصحيح السليم، و صعوبة فهم ادلعٌت، و صعوبة معرفة  .ب 

قواعد النحو و الصريف، و ىذه يقوم ادلدرس بتبلفيها لدخوذلا يف دائرة 

 فنو، و نتق مهنتو

تنسيط ادليوال القرائية لدي التلميذ ادلعاق ىي من حلول 

 :30ادلشكبلت يف القراءة. و ىي ما يلي

القراءة صعوبة كبَتة حيث انو يكره القراءة، و  يشكل التلميذ ادليعاق يف.أ 

تاءتى تلك الصعوبة من انو ال يستجيب للعبلج يف بداية األمر، و 

لذالك ينبغي ان يبدأ ادلعلم يف ترغيب التلميذ ادلعاق يف القراءة بوسيطة 

عرض رلموعة من الكتب و القصص أمامو، مث يقوم باختيار ما يناسب 

 ميولو.

ان يعطى التبلميذ ادلزيد من الكتب و القصص يف  جييب على ادلعلم.ب 

نطاق ميولو ادلعوفة لدي ادلعلم إل ان تًتسخ عند التلميذ عادة القراءة 

 احلرة االختبار الىت ل يفرضها ادلعلم على التلميذ.

من االفكار اخلاطئة ان ادلوضوعات اليت تستخدم يف تنمية ادليل للقراءة  .ج 

القراءة تتقصر على قصص االطفال حيث ان  عند التبلميذ ادلعاقبُت يف

                                                             
30م( ص.  0210فتح اذلدي الصدقي، تعليم الكتب الدينية العربية )تولونج اجونج،  37  
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ميوال األطفال يف وقتنا ىذا قد اتسعت نطاقا إل ما بعض قصص 

األطفال، و ينبغي أن يدرك ادلعلم أن ىؤالء األطفال دييلون إل معريفة 

 ما حييط هبم من احداث و غرائب حتدث يف حياهتم.

التلميذ ادلعاق يف  غالبا ما حتُت الفرصة للمعلم ادلعاًف لكي يقًتح علي.د 

القراءة ان يقرأ او يشاىد موضوعا معينا لو صلة او عبلقة هبواياتو و 

 يكون ذالك بعينو ميبل قويا إل قراءة الكتب اليت تتناول ىذه اذلواية.

سوف جيد ادلعلم ادلعاًف سهولة يف غرس و تنمية ادليل او 

راءة، اذا كانت لديو االىتمام بالقراءة  يف نفوس التبلميذ ادلعاقُت  يف الق

مهيبة يف عرض موضوع القصة بصوت مسموع امام التبلميذ، و ِبعٌت اخر 

اذا كانت لديو ادلوىبة القراءة اجلهرية اليت ديكن أن جتذب التبلميذ إل مساع 

 قصة يقوم بسردىا او حكايتها على مسامع التبلميذ.

 م مهارة القرأةيأهداف التعل .0

يقوم على أىداف تعليم اللغة العربية  والغرض من تدريس القراءة 

كما ذكرىا تارجيان وتارجيان، وىي تنمية وتطوير أربع مهارات لغوية، وىي 

االستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وىي تنمية الكفاءة يف القراءة 

وتنميتها. إجادة القراءة تشمل شيئُت ومها: أ. يتعرف على احلروف اذلجائية 
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تيبها يف كلمات يف سلسلة من اجلمل ونطقها بسرعة العربية اليت مت تر 

وبشكل صحيح. ب. افهم ما تقرأ ، إذا كنت تقرأ مواد القراءة باللغة 

 38العربية.

تعترب إتقان القراءة من ادلهارات األساسية اليت تتطلب من 

( اكتساب 1الطبلب معرفتها وإتقاهنا من خبلل ادلادة ادلكتوبة وىي: 

اسية اليت تظهر يف القراءة بصوت عاٍل ، وادلتعلقة مهارات القراءة األس

بالنطق الصحيح واجلمال يف القراءة ، والدقة يف إعطاء النذور، و اذلدايا 

( القدرة على القراءة بسرعة وبدقة وتوليد األفكار العامة وادلعرفة 0تعٍت. 

دات ( إثراء مفر 3اجلزئية ومعرفة الغرض من ادلعاين ادلكتوبة وغَت ادلكتوبة. 

الطبلب عن طريق احلصول على ألفاظ وبنية اجلملة واألمثلة اللغوية ادلوجودة 

( االستفادة من أسلوب من الكتاب والشعراء واتباع 0يف نصوص القراءة. 

( حتسُت مستوى القدرة على التعبَت الشفهي والكتايب 0أسلوب جيدا. 

ات الطبلب ( التوسع يف دراس0وتطويره من خبلل نوادي اللغة الصحيحة. 

من خبلل ادلعرفة والثقافة حسب ما حصلوا عليو من العديد من اآلداب 

( اجعل 0واجملبلت والصحف وغَتىا من وسائل ادلعلومات والتحويل. 
                                                             
38 A. Akrom Malibary LAS. et. al., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi 

Agama Islam. Jakarta: Proyek Pengembangan Sistim Pendidikan Agama Depag RI, 1976 h. 
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أنشطة القراءة نشاطًا شلتًعا للطبلب لبلستماع ادلستمر إل األشياء ادلفيدة 

حصول على ادلعرفة من ( أداء القراءة كوسيلة لل1وادلفيدة يف أوقات فراغهم. 

( ديكن 2خبلل الرجوع إل مصادر سلتلفة ، وأدبيات ومناقشات ودراسات. 

للقراء أن يدركوا ىدفًا رئيسًيا أو أكثر عند القراءة ألنشطة سلتلفة، نتيجة 

دلهاراهتم يف القراءة من خبلل كوهنم جاًدا يف سَتة ذاتية جيدة يف وقت 

على تعلم عدة مواضيع سلتلفة يف  ( مساعدة الطبلب / الطبلب12قصَت. 

رتيع مستويات التعلم. فهذه القراءة ىي وسيلة التدريس الرئيسية وىي جسر 

( تقوية العبلقات مع كتاب اهلل 11يربط بُت البشر والطبيعة احمليطة هبم 

والسنة النبوية، ودتجيداً إلرث سلفو من نظريات وعلم ولغة وأدب. وال تنس 

 نزلت إل قلب اهلل ىي كلمة اهلل إقرأ بامسك الذي أن الكلمة األول اليت

 39خلق الذي يشجع اجلميع على قراءة ادلعرفة ودراستها.

ىذه األىداف عامة أو أىداف منهجية. تستند األىداف 

التعليمية كتوضيح ألىداف ادلناىج الدراسية على منهج التدريس 

 يمية يف كل مستوى.وادلوضوعات األساسية اليت مت حتديدىا يف ادلواد التعل

 البحوث السابقة. ج
                                                             

39
 Nâyif Mahmud Ma‟ruf, , Khasâis} al-„Arabiyyah wa Târâiq Tadrisiha (Cet. IV; 

BeirutLibnan: Dâr al-Nafais, 1412 H/1991 M.) 
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على نتائج الطبلب الذين يرمون  الفرقي مي، تأثَت منوذج التعلىندرا أمنج .1

. IMMANUEL  1يف الفصل التاسع أ بادلدرسة ادلتوسطة ادلهنية  القرص

 النهائي االختبار ومتوسط 10.00 ىو األويل االختبار نتيجةمتوسط 

وىو  tcount قيمة تأثَت اختبار حتليل(. 0.00 النطاق) 12.0 ىو

أي أن الفرضية مقبولة  0.230وىي  ttableأكرب من قيمة  00.20

على سلرجات تعلم رمي القرص. رمي  الفرقي ميوىناك تأثَت لنموذج التعل

  IMMANUELالتاسع أ بادلدرسة ادلتوسطة ادلهنية الطبلب يف الفصل 

النتائج، ديكن استنتاج أن 3. بناًء على ىذه 30.30. نسبة الزيادة 0

لو تأثَت إجيايب على زيادة القدرة على رمي القرص  الفرقي ميمنوذج التعل

 بشكل جانيب.

 الدراسة اإلسبلميةم ييف تعل الفرقي ميلينا رزتاويت، تطبيق أسلوب التعل .0

الطبيعي  0احلادية عشر  لتحسُت مهارات التفاعل االجتماعي يف الفئة

( مهارات 1. نتائج الدراسة )GEBOG KUDUS 1ادلدرسة الثانوية يف 

التفاعل االجتماعي، يف ىذه احلالة ىي مهارات التفاعل بُت الطبلب 

مع بعضهم البعض، حبيث يتمكن ىؤالء الطبلب فيما بعد من التواصل 

بشكل جيد، يقسم ادلعلم اجملموعات حىت يتمكن الطبلب البلحقون 
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م من خبلل نتائج عملهم اجلماعي وادلطلوب من من التعبَت عن آرائه

قبل رتيع اجملموعة قادر على اإلجابة على األسئلة اليت يطرحها اجلمهور، 

ألنو بعد ذلك ديكن للطبلب التواصل والتفاعل اجتماعًيا جيًدا مع رتيع 

أصدقائهم، يقسم ادلعلم اجملموعات بشكل عشوائي هبدف أال دييز 

الدراسة ( إن تطبيق رلتمع التعلم يف تعلم 0)الطبلب بُت األصدقاء . 

 1ادلدرسة الثانوية لتحسُت مهارات التفاعل االجتماعي يف  اإلسبلمية

GEBOG KUDUS يف تنفيذه جيد جًدا ألنو مت توجيهو من قبل معلمي ،

مراحل، وىي التخطيط والتنفيذ  3والذي يتكون من  الدراسة اإلسبلمية

ذلا نفس األمهية موقف بُت بعضها البعض  والتقييم. من ادلراحل الثبلث

 ومًتابطة.

لزيادة شعور الطبلب باالنتماء  الفرقي مي، تنفيذ أساليب ادلتعلإيفا خليفة .3

موضوع اذليكل االجتماعي يف الصف  -إل علم االجتماع الفرعي 

. قيل شربون القليعة الثانوية اإلسبلمية درسةادليف  تمعياجملاحلادي عشر 

يف مادة الدراسات  الفرقي ميادلتعلحث حول تطبيق أسلوب إن نتائج الب

االجتماعية لعلم االجتماع حول أشكال البنية االجتماعية كانت 

ناجحة. يتضح ىذا من خبلل زيادة شعور الطبلب باالنتماء كما يتضح 
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من نتائج تعلم الطبلب وواجبات رلموعة الطبلب قبل تطبيق أسلوب 

3 ، وزيادة يف احللقة األول إل 32.1بنسبة الكبلسيكي  الفرقي ميادلتعل

3 ويف 302.03 ، وزيادة مرة أخرى يف احللقة الثانية ، واليت 00.02

3. وبلغت استجابات الطبلب لتطبيق 11.00الدورة الثالثة ارتفعت إل 

يف مواد علم االجتماع للدراسات االجتماعية  الفرقي ميادلتعلأسلوب 

 ميادلتعلم يف ية الطبلب الكلية لطريقة التعل3 ، شلا يعٍت أن استجاب03.0

 كانت جيدة جًدا.  الفرقي

علي مستدي، إصبلح ادلدرسة من خبلل دراسة الدروس ادلستندة إل  .0

 الفرقي ميادلتعليف ادلدارس االبتدائية. نتائج حبث  (LCLS) الفرقي ميادلتعل

ىي جهد ملموس من أجل حتقيق جودة التعليم ، وخاصة التعليم 

األساسي، على أساس مبادئ "اجلودة" و "ادلساواة". لتحقيق ىذه ادلثل، 

حيمل مبدأ أن ادلدارس ىي ملكية عامة حبيث جيب أن  LSLCفإن 

تكون الفصول مفتوحة حيث تضع دديقراطية التعلم رتيع األطفال 

ور كجهات فاعلة رئيسية. كما أكد أن دديقراطية وادلعلمُت وأولياء األم

التعلم ىي "أسلوب حياة مرتبط" واحًتام لكرامة األفراد وتنوعهم )جون 

 ديوي(. ِبعٌت آخر ، يُعرف منظور التعلم ىذا باسم فلسفة التميز.



43 
 

 

م اللغة اإلصلليزية لتحسُت ييف تعل الفرقي ميادلتعل، منوذج تنمية زلسُت .0

م يطبلب. نتائج الدراسة مت تطبيق منوذج التعلالتحصيل الدراسي لل

على طبلب ادلرحلة اإلعدادية. يتعاون الطبلب مع  الفرقي ميتعلالفعال ل

بعضهم البعض بُت األفراد واجملموعات، ويساعدون بعضهم البعض بُت 

األصدقاء مع بعضهم البعض حبيث عند التعلم باستخدام منوذج رلتمع 

ر ذكاًء مساعدة الطبلب الضعفاء. من التعلم، ديكن للطبلب األكث

خبلل منوذج رلتمع التعلم، يكون الطبلب أكثر نشاطًا يف التعبَت عن 

اآلراء ومهارات االتصال ويكونون أكثر زتاًسا وأكثر تركيزًا ومساعدة 

بعضهم البعض. إل جانب ذلك، فإنو يركز أيًضا بشكل أكرب على 

 رب واجلو أكثر متعة.ادلادة، يف التعبَت عن اآلراء حبرية أك

يتمثل االختبلف بُت البحث والدراسة البحثية يف موضوع 

ومنهجية  ،وادلكان ادلستخدم للبحث ،ادلراد مناقشتو ،البحثوعنوان 

بشكل كبَت على البحث حول فعالية  ةالبحث ادلستخدمة. يركز الباحث

 يف مهارات القراءة يف تعلم اللغة العربية. الفرقي ميالتعلمنوذج 

 

 

 




