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 الباب الثاين

 النظرايت

ومفهوم القراءة  الطريقة االنتقائية ا الباب الثاين على مفهومحيتوي ىذ
 اجلهرية.

 مفهوم الطريقة االنتقائية .أ 

 تعريف الطريقة االنتقائية .2

ابألمساء ادلتنوعة منها: الطريقة  معروفة ىذه الطريقة يف اللغة العربية،

ىذه  مسيت 1وجة.االنتقائية والطريقة ادلختارة والطريقة التوفيقية والطريقة ادلزد

ق  عن عنارر الطر  ةمرّكب نتقائية ابلطريقة اخليارية ألن عناررىاالطريقة اال

م اللغة ما يعلّ عندة القواعد والرتمجة. فادلدرس كالطريقة ادلباشرة وطريق

لي: زلادثة، كتابة، فهم مث ه الطريقة ابعتماد اخلطوات كما يابستخدام ىذ

قراءة. ربتوي عملية تعليمها على التدريبات الشفوية، القراءة اجلهرية مث 

  2احملاورة.

                                                           
1
Asyrofi, Metodologi Pengajaran…, h. 100. 

2
Hamid, Metode dan Strategi…, h. 62. 
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ت وويبًن وبالت كما نقل أ.د. ىينري غونتور اتريغان، قال رجياردس

Richards, Platt and Weber ريقة االنتقائية ىي مصطلحة مستخدمةالط 

  3أحياان دلمارسة استخدامة ادلمّيزات عن الطريقة ادلختلفة يف تعليم اللغة.

وعند د. زلمود كامل الناقة مسيت ابلطريقة التوليفية. ولقد عرفت 

Bumpass  الطريقة التوليفية أو االنتقائية أبهنا يف احلقيقة طريقة ادلعلم اخلارة

 4اليت يستفيد فيها من كل عنارر الطرق األخرى اليت يشعر أهنا فعالة.

كّل الطرق يف وقت واحد،   دلقصود ابالنتقائية ىنا ليس اجلمعما ا 

تغلب عجز الطريقة األخرى. على  رة متكن أنادلنظو ولكن الطريقة ادلعينة 

الرغم من كل الطرق ذلا مزايت وعيوب، بل أهنا ال ديكن أن جيمع كلها يف 

وقت واحد إلهنّا جيمعها ىنا أن يوّفق احلاجيات على أساس النظر يف 

أىداف التعليم، رفة مادة التعليم، قدرة التالميذ، حّّت أحوال ادلدّرسٌن. 

هبذا احلال ىو ينتفع مزايت الطريقة ادلعينة حلّل عيوب وما يوّفق ليعمل 

                                                           
3
Tarigan, Strategi Pengajaran…,  h. 115.   

 . 107 ص.تعليم اللغة...، الناقة، 4
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وذبنبا ذلذه ادلآخذ ديكن للمدرس أن جيمع بٌن الطريقتٌن يف  5الطريقة ادلعينة.

  6طريقة واحدة.

اتقان ادلعلم ستكون ىذه الطريقة االنتقائية طريقة مثالية إذا ساعدىا 

الوايف على كل الطرق ادلتنوعة لعلو ديكن أن يستفيد مزااي من كل طريقة 

 7.دبتناسب ويوافق على حاجات برانمج التعليم مث يطبقها

تغيًن الطريقة  أن يكون يرجو هبا ،ابستخدام ىذه الطريقة االنتقائية

وال تكن ىذه الطريقة االنتقائية  مراقبا ويراجع ربقيق أىداف التعليم. ادلختارة

و بسبب اختيارىا على أساس رغبة ادلعلم أ 8طريقة تعسفية وغًن معينة.

9حسااب على ما ادلرحية والسهلة لو.
      

كل طريقة ىذه الطريقة كما الشرح السابق ىو أن  اذلدف ابستخدام 

في ادلعلم من معرفة شاملة بكل يك على أن ذلك كلو ال 10ذلا مزااي وعيوب.

طرق التدريس اليت أثبتت فاعليتها على مّر الزمن، حّت يستطيع أن ينتقي 

                                                           
5
Hermawan, Metodologi Pembelajaran…,  h.196. 

 .78د.س(، ص. ب، القاىرة: مكتبة غريعبد ادلنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ) 6
7
Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: MYSKAT, 

2012), h.  97. 
8
Ahmad Muhtadi Anshori, Pengajaran Bahasa Arab: Media dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 79. 
9
Effendi, Metodologi Pengajaran …, h. 97. 

10
Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 2015), h. 

256.  
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مي واألنشطة اللغوية وأىداف تعلم اللغات ف التعليقو منها ما يناسب ادل

ابدلرونة الكافية األجنبية. وجيب أن تتميز ىذه الطريقة ادلختارة يف التدريس 

اللغوي  تالئم النشاطحبيث خيتار ادلعلم نقاط القوة من كل طريقة للتدريس 

 11 يقوم بو وربقيق استجابة ادلتعلمٌن واىتمامهم.الذي 

ويوضح الرسم التايل الطريقة ادلختارة اليت تتغًن دائما حسب  

ادلتغًنات الرتبوية اليت يستطيع ادلعلم وحده أن يقدرىا ويشكل طريقة من 

قوة يف ىذه الطريقة، ومتثل طرق التدريس دبثابة مثلث متثل قاعدتو نقاط ال

ادلختارة ىي قلب النجم ادلبٌن يف  قمتو نقاط الضعف فيها، لكانت الطريقة

 12الرسم التايل:

 
 2.1الصورة 

                                                           
(، ص. 1981، )بًنوت: مكتبة لبنان، تعلم اللغات احلية وتعليمها بٌن النظرية والتطبيق رالح عبد اجمليد العريب، 11

60 . 

12
 .60،. ص. نفس ادلرجع 
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  اإلفرتاضات الكامنة وراء الطريقة االنتقائية .1

 : واإلفرتاضات الكامنة وراء ىذه طريقة ىي

أ(   كل طريقة يف التدريس ذلا زلاسنها وديكن االستفادة  منها يف تدريس  

 اللغة األجنبية.

خاطئة متاما ولكل طريقة مزااي وعيوب ب(  التوجد طريقة مثالية متاما أو 

 وحجج ذلا وحجج عليها.

ج(  من ادلمكن النظر إىل الطرق الثالث السابقة على أساس أن بعضها 

يكمل البعض اآلخر بدال من النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أو 

متناقضة. وبعبارة أخرى، من ادلمكن النظر إىل الطرق الثالث على 

 تنافسة أو متناقضة.ال من كوهنا متعارضة أو مكاملة بدأهنا مت

د(   التوجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األىداف ومجيع الطالب 

 ومجيع ادلعلمٌن ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية.

ه(   ادلهم يف تدريس ىو الرتكيز على ادلتعلم وحاجاتو، وليس الوالء لطريقة 

 ات ادلتعلم.تدريس معينة على حساب حاج

اليت تناسب طالبو و(   على ادلعلم أن يشعر أنو حر يف استخدام األساليب 

عن انتماء األساليب لطرق تدريس سلتلفة. إذ من ادلمكن  بغض النظر
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أن خيتار ادلعلم من كل طريقة األسلوب أو األساليب اليت تناسب 

لم حاجات طالبو وتناسب ادلوقف التعليمي التعلمي الذي جيد ادلع

 13نفسو فيو.

 املالمح للطريقة االنتقائية .2

 ما يلي: ك فهي  أّما مالمح تعليم اللغة ابلطريقة اإلنتقائية

 أ(   تدرس ادلهارات اللغوية يف ترتيب اإلستماع، الكالم، القراءة والكتابة. 

، قراءة (oral practice)شفويّة ب( أنشطة الدراسة يف الفصل ىي تدريبة 

   اورة.، وزل(reading aloud)هرية ج

 طريقة االستنباطية.لج(   يف ىذه الطريقة تدريبة ترمجوية يف تعليم القواعد اب

 14.األدوات أو السمعية البصرية د(   تستخدم 

 استخدام الطريقة االنتقائية  خطوات .3

قد شرح من قبل، استخدام الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغة كما 

األجنبية ينتفع زلاسن طريقة ادلعينة حلّل معايب الطريقة ادلعينة. كمثل، 

                                                           
 

 .26ص. تدريس...،  أساليباخلويل،  13
14

Nuha, Ragam Metodologi…, h. 198-199. 
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يقصد ادلعلم إىل تدريبة مهارة الكالم ومهارة فهم النّص والقواعد، فهو 

    15القراءة. يستطيع أن خيتار الطريقة ادلباشرة بطريقة القواعد والرتمجة وطريقة

 ما يلي: ك كالطريقة األخرى، اخلطوات ادلستخدمة يف ىذه الطريقة

 ادلقدمة، كالطريقة األخرى.   أ(  

ب(  أن يعطي ادلعلم احلوار القصًن ادلسرتيح، بتحت موضوع العملية اليومية 

حلركات أو اإلشارات أو التصوير  متعّددا. تبدأ ىذه ادلادة لساان اب

 ابلطريقة ادلسرحية أو الصور.

ج(   يوّجو  ادلعلم التالميذ ليسمعوا احلوار جبّد، مث أن يتصّنعوا احلوار ادلتقّدم 

 فصيحا.

 يرشد ادلعلم التالميذ أن يطّبقوا احلوار متناواب مع أردقائهم.    د(

عطي ادلعلم التالميذ بعدىم فارحون بتطبيق احلوار ادلدروس، أن ي ه( 

النص ادلتعلق موضوعو ابحلوار السابق. مث أن يعطيهم  مثال القراءة 

 السليمة الصحيحة، ويتابعونو متعّددا. 

                                                           
15

Hermawan, Metodologi Pembelajaran…., h. 197. 
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إذا وجدىم ادلفردات الصعبة، فيبدأ ادلعلم أن يعطي ادلعىن بإلشارات أو   و( 

احلركات أو الصور أو غًنىا. وإذا الديكن هبذه الطرق فيرتمجها يف 

 تهم.لغ

 يتعّرف ادلعلم التالميذ ابلقواعد ادلهمة يف النص مث يشرحها لوازما.    ز(

 أمر ادلعلم التالميذ دبطالعة النّص مث يبحثونو.  ح( 

كاإلختتام، عند احلاجة، التقوًن اإلنتهائي بصفة األسئلة ابلنسبة إىل  ط( 

ال النص ادلبحوث. تستطيع أنشطتو إفراداي أو مجاعيا، بناء على احل

والظرف. وإذا الديكن لوقت، مثال، يستطيع أن يقّدمو بناء على 

        16الواجب ادلنزيلّي.

 املزااي والعيوب للطريقة االنتقائية .4

 لي: كما ي  فهي اللغة ابلطريقة االنتقائيةأما مزااي تعليم 

 ديكن ادلعلم أن جيعل تدريسا متنوعا وشلتعا. أ(    

كن متمادة بيئة التعليم اليت تنقص شلتعتها الفروق الفردية و  لةمسأب(  

 حلها. 

 ج(   ديكن ادلعلم أن يكون ثقة بنفسو ومؤكدا يف تعليم ادلهارات اللغوية.

                                                           
16

Ibid., h. 198-199. 
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 د(    ديكن ادلعلم أن ينّشط التالميذ يف التعليم. 

 ه(   ديكن ادلعلم أن يعلم مادة التعليم بسرعة.

 ة التعليم والتعلم يف الفصل.و(    ديكن ادلعلم أن حييي حال

 ز(    يتحّمس التالميذ يف التعليم أو الملال فيو بسهل.

 17ح(   متكن ىذه الطريقة التالميذ أن يكونوا ادلرتّكزين يف التعليم.

التوجد طريقة مثالية متاما أو خاطئة متاما. كما عرفنا يف السابقة، أّن 
ة األجنبية، تكون فيها ادلسألة اليت تخدام كل الطريقة، خصورا يف تدريس اللغاس

استخدام ىذه الطريقة االنتقائية. على الرغم أنشطتها تظهر  يلزم حّلها. دبا فيها
. بل خدام اللغة األجنبية منظورة أكثر ابلتساويمتنوعة. قدرة التالميذ يف است

ها ستوجد مسألة ابستعداد ادلعلم والتالميذ عكسها استخدام الطريقة االنتقائية في
وتقسيم الوقت. وليس دبؤّكد أّن كل ادلعلم يقتدر أن يعمل كل أنشطة التدريس 

ط. سواء  لطريقة بكون ادلعلم القادر والناشالكثًنة وادلتنوعة. يطلب استخدام ىذه ا
وإذا ملال يف التدريس  كان من انحية التالميذ. يف العادة أنشطة كثًنة ستكون

. وربتاج ىذه الطريقة إىل وقت طويل من الطريقة األخرى، كما يف يورّلها ملال
الغالب تقسيم الوقت لتدريس اللغة العربية يف ادلدارس إبندونيسيا زلّدد إاّل يف 

 18ادلدارس اليت تعطي إىتماما مزيدا إىل قسم تدريس اللغة العربية.

 

                                                           
17

Nuha, Ragam Metodologi..., h. 199-200. 
18

Hermawan, Metodologi Pembelajaran…, h. 199. 
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 مفهوم القراءة اجلهريةب. 

 تعريف القراءة اجلهرية .2

وىي اليت ينطق القارئ خالذلا ابدلقروء بصوت مسموع مع مراعاة 

ابللفظ أو بتعبًن الرموز ادلكتوبة يف وىي قراءة  19ضبط ادلقروء وفهم معناه.

كما نقل دمحم احلوامدة تتطلب القراءة  20.ريغة الكلمات أو اجلمل ادلقروءة

اجلهرية نطقا لغواي يعرب عن مادة مكتوبة بصوت مسموع، حبيث يتم ىذا 

ة أو تكرار حلرف أو النطق بسرعة ودقة دون حذف أو إبدال أو إضاف

لكلمة أو جلملة، حبيث يتم إخراج احلروف من سلارجها، ونطق احلركات 

القصار والطوال بطواذلا ادلناسب، والتعبًن عن عالمات الرتقيم، وااللتزام 

 21ابلضبط الصريف والنحوي يف نطق ادلفردات واجلمل.

تتم بتحريك أعضاء الصصويت احلجرة، واللسان والشفتٌن إلخراج 

اليت ترمز إليها الكتاابت بعد رؤيتها واالنتقال إىل مدلوالهتا،  األروات

                                                           
م(، 2009، )ابكستان: شبكة ادلدارس اإلسالمية، طرق التدريس و أساليب اإلمتحانأيب لبيد ويل خان ادلظّفر، 19

 .130ص. 
20

Hermawan, Metodologi Pembelajaran…., h. 144. 
ى طلبة الصف الثالث األساسي يف زلافظة إربد وعالقتها أخطاء القراءة اجلهرية يف اللغة العربية لد" ،دمحم احلوامدة21
، 2عدد.  6جامعة البلقاء التطبيقية، رللد. -)األردان: كلية إربد اجلامعة اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية، ،"ببعض ادلتغًنات

 .  110م(، ص. 2007
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ويتطلب امتام ىذه العمليات جهدا خارا ووقتا زائدا عن الوقت الذي 

  22يستغرقو االنسان يف القراءة الصامتة.

برانمج لتعليم مهارات اللغة، وتستمد  يهرية موقع ىام يف أالقراءة اجلو 

القراءة اجلهرية ىذه األمهية من أمهية موقعها يف حياة اإلنسان ونشاطتو يف 

وللقراءة اجلهرية وظائف نذكر منها: تشخيص الصعوابت اليت  اجملتمع

تعريف  اكتشاف مشكالتو يف النطق، يواجهها الدارس يف تعريف الكلمات،

وتعرفها خارة يف  فهمو للقواعد النحوية، تثبيت اإلدراك البصري للكلمات

شلا  تدريب الدارس على متثيل ادلعىن، وقراءة النص قراءة معربة ادلراحل األوىل

ومن أىم مهارات القراءة اجلهرية اليت  23.يكشف لنا عن مدى فهمو دلا يقرأ

تنميتها مايلي: نطق األروات نطقا رحيحا والتمييز بٌن األروات جيب 

ادلتشاهبة متييزا واضحا )مثل: ذ، ز، ظ ...اخل( التمييز بٌن احلركات القصًنة 

والطويلة نطق األروات ادلتجاورة نطقا رحيحا )مثل: ب، ت، ث، 

ة النص ...اخل(، أتدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة، تكييف طريقة قراء

دبا يتفق والظروف احمليطة بو رفع الصوت وخفضو بدرجات معربة، الوقوف 

                                                           
 .142م(، ص. 1984، )القاىرة: مكتبة هنضة ادلصرية،طرق تعليم اللغة العربية دمحم عبد القادر أمحد،22
 .570ص. ...، ادلرجع يف تعليمطعيمة، 23
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اجليد عند ادلواطن اليت تستلزم ذلك. ومن ادلواد اليت تساعد على تنمية 

مهارات القراءة اجلهرية: القصص القصًنة ذات احلوار بٌن الشخصيات 

 24والتمثيليات السبيطة وقراءة التعليمات وغًنىا.

 أهداف القراءة اجلهرية .1

عندما يطلب ادلعلم من الطالب أن يقرأ النص قراءة يف غرفة الصف، 

 فإنو يهدف من وراء ذلك ربقيق ىدف واحد أو أكثر من األىداف اآلتية:

 أ(   يريد ادلعلم تقييم نطق الطالب ألروات العربية وتصحيحو إذا أخطأ. 

يريد ادلعلم تقييم نطق الطالب لنربات الكلمات واجلمل و وتصحيحو ب(  

 إذا أخطأ.

 ج(   يريد ادلعلم تقييم نطق الطالب لتنغيم اجلمل وتصحيحو إذا أخطأ.

يريد ادلعلم تقييم وقفات الطالب عند الفوارل والنطق وعالمات  د( 

 االستفهام وتصحيحو إذا أخطأ.

الطالب دلا يقرأ. وىذا ىدف مشرتك بٌن عاب يه(  يريد ادلعلم تقييم است

 القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية.
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و(   يريد ادلعلم إشباع رغبة الطالب يف ربقيق ذاتو حٌن يسمع األخًن 

 روت ذاتو وحيس أن اآلخرين يستمعون إليو.

ز(   تساعد القراءة اجلهرية الطالب على التعود على مواجهة مجاعة من 

 ادلستمعٌن.

دّرب القراءة اجلهرية الطالب على مواجهة مواقف مستقبلية شلاثلة ح(   ت

مثل قراءة األخبار أو التعليمات أو زلاضر اجللسات أو الشعر أو 

 25القراءة يف الراديو والتلفزيون.

 هي:فأّما القراءة اجلهرية ذات أىداف ثالثة رئيسة  

ويظهر ىذا اذلدف يف أن ادلدرس يستطيع أن أ(  اذلدف التشخيصي:  

يضع يده على مواطن الضعف يف النطق لدي التلميذ القارئ. وحٌن 

يشخص ادلدرس مواطن الضعف لدي تلميذ ما يصبح قادرا على 

 توجيهو، ووضع برانمج العالج ادلناسب.

ب(  اذلدف النفسي: ويظهر اذلدف النفسي يف أن التلميذ القارئ، يشعر 

يف نفسو حٌن يقرأ جهرا سلاطبا زمالءه ومتخطيا حواجز الرتدد ابلثقة 

واخلوف واخلجل اليت تقف عقبة أمام الفرد يف مستقبل حياتو، فالفرد 

                                                           
 .117ص. تدريس...،  أساليباخلويل، 25
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ادلرتدد اخلجل يواجو األمور يف الغالب ابذلروب منها والنكوص عنها 

وذلذا نعتقد أن مواقف اجلهرية يف ادلدرسة تتيح للتلميذ أكرب فررة 

 ن نفسو، وكي يثق هبا.لكي يعرب ع

ج(  اذلدف اإلجتماعي: ويظهر اذلدف اإلجتماعي يف أن التلميذ القارئ 

يتدرب منذ البداية على مواجهة اجلمهور والتحدث معهم والتفاعل 

معهم بصفة عامة، وىو هبذا يكتسب عدة رفات مفيدة يف أثناء 

ىم، القراءة اجلهرية من ىذه الصفات. احرتام مشاعر اآلخرين وآراء

والتعاطف معهم عالوة على مواجهة ادلواقف العامة اليت تتطلب إبداء 

 26.الرأي

 مهارات القراءة اجلهرية .2

كما نقل زلي الدين فواز العلي فقد ذكر حسٌن سليمان قورة بعض 

 ية منها:ادلهارات اليت تساعد على حسن أداء القراءة اجلهر 

 أ(   نطق الكلمات نطقا سليما من حيث البنية واإلعراب. 
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ب(  انطالق يف القراءة، مع مراعاة إخراج احلروف من سلارجها الصحيحة، 

والتعبًن الصويت عن ادلعاين اليت يشتمل عليها ادلقروء شعرا أو نثرا، 

 وعدم النطق دبا الينطق بو، كهمزة الورل و ال الشمسية.

 ة وضع النرب يف األلفاظ واجلمل.ج(   مراعا

د(   االسرتسال القرائي ادلناسب للموضوع وللسامعٌن مع مراعاة مواضع 

 الوقف الصحيحة.

ه(  متييز مجيع احلروف، والكلمات ادلقروءة دبجرد النظر، وعدم اخللط 

 27بينها.

 تنفيذ القراءة اجلهرية .3

 عند تنفيذ القراءة اجلهرية، على ادلعلم أن يراعي ما يلي:

يكونوا قدوة حسنة   أ(  خيتار ادلعلم أحسن طالبو ليبدؤوا القراءة اجلهرية ل 

لزمالئهم ذوي القدرة القرائية األدىن، مث ينتقل إىل الطالب األقل 

 قدرة.

                                                           
التالميذ ذوي رعبات تعليم القراءة يف فاعلية برانمج تدرييب يف ربسٌن القراءة اجلهرية لدي زلي الدين فواز العلي، 27

 . 22م(، ص. 2015 رسالة ادلاجستًن.غ.م، جامعة دمشق، ، )دمشق:ضوء نظرية الذكاءات ادلتعددة
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ب(  ينهض الطالب من مقعده ويوقف أمام الصف ليواجو زمالءه وىو 

يقرأ، ألن ىذه ادلواجهة ذبذب انتباه ادلستمعٌن أكثر وتغًن اجلو 

ي بٌن ادلتكلم الرتيب يف الفص. كما أن ادلواجهة ىي ادلوضع الطبيع

 وادلستمع أو بٌن القارئ وادلستمع.

ج(  على ادلعلم أن جيعل الصف يشرتك يف تصحيح أخطاء القارئ، ألن 

عدم اشرتاكهم جيعل القراءة اجلهرية نشاطا يشرتك فيو اثنان فقط: 

 الطالب الذي يقرأ وادلعلم الذي يصحيح األخطاء.

يلة، بل من األفضل إاتحة د(  على ادلعلم أال جيعل طالبا يقرأ دلدة طو 

الفررة ألكرب عدد شلكن من الطالب. على أن ذلك جيب أال يعين 

أن يقرأ كل طالب سطرا واحدا مثال. إن الوضع األمثل أن يقرأ كل 

 طالب بضعة أسطر. 

ه(   على ادلعلم أاّل يطيل القراءة اجلهرية أكثر من الوقت ادلعقول، ألن ىذه 

ارات لغوية أخرى، كما أن ىذه اإلطالة ستكون على حساب مه

اإلطالة ستؤدي إىل ادللل وضياع الوقت. وقد يكون حظ القراءة 

 % من حصة تعليم اللغة.15-10اجلهرية ادلعقول 
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و(  من األفضل أن أتيت القراءة اجلهرية بعد الفراغ من القراءة الصامتة  

بعد  وأسئلة اإلستيعاب. كما أنو من األفضل أن أتيت القراءة اجلهرية

 القراءة النموذجية اليت يقدمها ادلعلم للصف.

ز(  جلعل القراءة اجلهرية أكثر إمتاعا وتشويقا، من ادلمكن أن جيري ادلعلم  

منافسة بٌن طالب الصف أو بٌن رلموعات الصف لتحديد أفضل 

    28طالب أو أفضل رلموعة  من الطالب يف مهارة القراءة.

 فرص التدريب على القراءة اجلهرية .4

يف درس اللغة العربية، ورلاالت النشاط اللغوي خارج الفصول، فرص  

 29كثًنة متجددة، لتدريب التالميذ على القراءة اجلهرية:

ففي حصص ادلطالعة رلال للقراءة اجلهرية، جبانب القراءة الصامتة، 

ويف دروس النصوص رلال متسع للتدريب على القراءة اجلهرية اجليدة، اليت 

 يتضح فيها حسن األداء، وجودة اإللقاء.

                                                           
 .118-117 ص.تدريس...،  أساليباخلويل، 28
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ويف دروس القواعد النحوية والبالغة جيب أن يقوم التالميذ أنفسهم 

سبورة، أو ما يعرض يف الكتاب من األمثلة والقواعد بقراءة ما يكتب على ال

 والتمرينات.

وشلا يؤسف لو أن كثًنا من ادلعلمٌن ال يرعون ىذه الناحية، ويضنون 

ابلوقت أن ينفق يف ىذا التدريب، فيسلبون التلميذ حقو يف مواالت ادلرانة 

 على ىذه القراءة، ويتولون ذلك عنو. 

 هريةاملزااي والعيوب للقراءة اجل .5

كانت ادلزااي يف تعليم القراءة جهرية كما نقل أجيب ىًنماوان من قول 

 :كما يلي  انابابن

 أ(   زايدة الثقة بنفس التالميذ. 

 ب(  األخطاء يف اللفظ يستطيع أن يصلحها ادلدرس مباشرة.

ج(  تقّوي النظام يف الفصل، ألن التالميذ يشرتكون فعالية والجيوزون أن 

 قراءة معا.يتخّلفوا عن ال

 د(    تعطي على التالميذ فررة ليوّرلوا اللفظ والكتابة.
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    30ه(   تدريب التالميذ للقراءة يف اجلماعة.

شليزات القراءة   حسٌن البصيص ذكر زكراي إمساعيلكما نقل حامت

 :اجلهرية كما يلي

 مرين على رحة القراءة، وجودة النطق، وحسن األداء.أ(    أهنا طريق للت 

ب(  أهنا مترين على الطالقة، يف التعبًن عن ادلعاين والفكر، وذلك يف 

 اخلطابة واحلديث.

ج(  أهنا مترين على تطبيق قواعد اللغة العربية، وسلارج احلروف، ومقاطع 

 اجلمل.

 يتّم بواسطتها إفادة ادلنصت والسامع، ألهنا إحدى الوسائل، اليتد(   

 إيصال الفكر وادلعاين.

ه(   أهنا وسيلة لتشجيع بعض التالميذ الذين يعانون من اخلوف واخلجل، 

وذلك دبواجهة اآلخر عن طريق القراءة واخلطابة، والتحّدث بصوت 

      31مسموع، قد خيرج ىؤالء من التقوقع واالنطواء.

                                                           
30

Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., h. 144-145.
 
 

، )دمشق: وزارة : اسرتاتيجيات متعددة للتدريس والتقوًنتنمية مهارات القراءة والكتابة حامت حسٌن البصيص،  31
 . 59-58م(، ص. 2011الثقافة اذليئة العامة السورية للكتاب، 



33 
 

ما كوكما أن للقراءة اجلهرية وظائف ومزااي، ذلا عيوب وحدود، منها  

 يلي:

أ(   تتطلب  القراءة اجلهرية جهدا أكرب من القراءة الصامتة، إذ سرعان ما  

 عب القارئ جهرا. يت

ب(  مردود القراءة اجلهرية من الفهم أدىن من مردود القراءة الصامتة، ألن 

 القارئ جهرا يكون مشغوال ابلنطق عن الفهم.

ت ج(  إن القراءة األكثر شيوعا يف احلياة اليومية ىي القراءة الصامتة وليس

يث إن هرا إال يف مناسبات قليلة، حالقراءة اجلهرية. فنحن النقرأ ج

 أكثر قراءتنا رامتة.

د(  القراءة اجلهرية تزعج اآلخرين، خبالف القراءة الصامتة اليت التنطوي 

  32على أي إزعاج ألحد.
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 اجلهرية التخلف يف القراءة .6

موجز أسباب التخلف يف القراءة كثًنة ومتنوعة، وفيما يلي عرض 

 ذلذه األسباب:

 أ(   األسباب اجلسمية  

مة، وعيوب الغدد والسمع والبصر، وديكن اوتشمل الصحة الع

 تفصيل ذلك كما يلي: 

(  الصحة العامة: األطفال الذين يشكون من علة جسمية 1

اليتعلمون بسهولة، كما يتعلم األرحاء، فهم يتغيبون عن 

 ادلدرسة.

وجبة بٌن عيوب الغدد والعجز يف (   عيوب الغدد: ىناك عالقة م2

ة فإن العناية الطبية ضرورية قبل أن قراءة، كقاعدة عامال

 يستجيب الطفل ادلتخلف للقراءة السليمة.

(   السمع: األطفال الذين يعانون من عيوب يف السمع اليتعلمون 3

اللغة بسهولة، أما األطفال الصم متاما فيمكنهم أن يتعلموا 

 رق أخرى مناسبة.القراءة ابستخدام ط
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(  البصر: ابلرغم من أن كثًنا من القراءة لديهم عيوب بصرية 4

تعوقهم عن القراءة فإن بعض األطفال اليفشلون يف تعلم 

 القراءة لضعف بصرىم أسسا. 

 ب(  عوامل اإلستعداد 

تعلم القراءة عادة ىو ادلنشط الرئيسي لتالميذ الصف األول، 

اليا ابلعمر العقلي كمحك للداللة على وبداية تعليم القراءة ترتبط غ

القدرة على تعلم القراءة، غًن أن ىذا احملك وحده اليصلح للتنبؤ 

ل قادرين ديتلكون بداية انجحة يف أو ابلقدرة على القراءة ألن القراء ال

إتصاذلم ابلقراءة وىي ما تسمى بعوامل اإلستعداد للقراءة. ومن أمهها: 

اقب األفكار، وتنظيم ادلادة، وقوة تصوير العالقات، ومتابعة تع

 الذاكرة. وردبا كانت ىذه العوامل من جوانب الذكاء العام.

 ج(   الذكاء

األطفال األذكياء يقرأون بسهولة أكثر من األطفال األقل ذكاء 

غًن أن مجيع األطفال األذكياء الينجحون يف تعلم القراءة وكذلك 

 يفشل األقل ذكاء يف تعلمها.
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 ةد(   اللغ 

 عتبارات جيب أن تتحقق يف اللغة اليتىناك رلموعة من اال

دت اللغة يف تعويق الطفل يف يستخدمها كتاب القراءة وإال ساع

القراءة واعترب متخلفا، منها أن تكون الصفحة ادلطبوعة وخبارة يف 

بداية القراءة متثل اللغة الشفاىية اليت ديارسها الطفل. ومنها أن ىناك 

 األطفال يف مدى ادلفردات حٌن يبدأون يف تعلم فروقا كبًنة بٌن

القراءة. وأن بعض األطفال اليصلون يف النضج اللغوي إىل ست 

سنوات حّت أهنم اليتقنون التكلم يف مجل وبعضهم يكونون قد تعلموا 

وضع الكالم يف نظام خيتلف عن لغة الكتابة السهلة الصحيحة فلغة 

ل إذا يريد لو أن يكتب معىن مادة القراءة جيب أن تكون لغة الطف

    الصفحة ادلطبوعة.  

 ه(   اخلربة السابقة 

حنن أنخذ ادلعىن من الصفحة ادلطبوعة يف ضوء ما حنضره ذلا 

من ذبارب فعلية سابقة مباشرة أو غًن مباشرة، فاألطفال احملرومون 

والذين مل يتمتعوا خبربات سعيدة يف طفولتهم كثًنا ما جيدون أن ما 

و اليعين شيئا ولذلك تبدو أمهية االستعداد للقراءة وتنميتو لدى يقرأون
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ىؤالء األطفال حيث تعد برامج مفيدة دلا قبل مناشط القراءة 

لألطفال، حيث يتم إعداد مقرتحات إلجياد خلفية للقراءة تنمي اللغة 

واخلربات السابقة وتساعد يف احلصول على تكيف انفعايل 

 33واجتماعي.
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