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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 أىداف القراءةو  أنواع القراءةو  تعريف القراءةالفصل األول : 

 القراءةتعريف  - أ
بادلكتوبة  قراءة و قرآن. والقراءة لغة ىي نطق –يقرأ  –القراءة تؤخذ من كلمة  قرأ 

 2والقراءة ىي مطالعة و مذاكرة و نطق بادلكتوب فيو. 1فيو أو ألقى النظر عليو وطالعو.
 3والقراءة ىي مطالعة و تالوة.

 إليو.ولذالك القراءة لغة ىي نطق بادلكتوب فيو مذاكرة و مطالعة 
 أما تعريف القراءة عند العلمآء اللغويُت كما يلي :

زلمد كامل الناقة، القراءة ىي فهم ادلعاين مباشرة و بطالقة من الصحيفة  -1
 4ادلكتوبة أو ادلطبوعة.

عند إبراىيم اخلطيب القراءة ىي نطق الرموز وفهمها و حتليل ما ىو مكتوب  -2
 5و نقده.

القراءة ىي عملية عقلية تفسَت الرموز الذي وقال إبراىيم رليدي عزيز أن  -3
 6يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو.
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يعّبر أمحد فوءاد أن القراءة ىي تعبَت رموز الكتابة إىل رموز األصوات مث  -4
 7يستطيع أن يفهم كل رموز الكتابة أو الصوت.

القراءة ىي نظر و فهم احملتويات من ادلكتوبة مث نطق  نعند أمحد عزا -5
 8أو بالقلب.باللسان 

عند أولن نوحا أن القراءة ىي قدرة ليعرف ويفهم احملتويات ادلكتوبة بلفظ  -6
 9النطق أو الفهم يف القلب.

من آراء العلمآء اللغويُت السابقة عن تعريف القراءة اصطالحيا يصنف 
 الكاتب يكون تصنفي مها :

 إن القراءة عملية نطق و مطالعة ىي رقم الثاين و الربع و اخلامس. -1
 إن القراءة عملية مطالعة فقط ىي رقم األول و الثالث -2

 أنواع القراءة - ب
إن وجود أىداف متنوعة للقراءة يؤدى إىل وجود أنواع سلتلفة من القراءة و من 

 ىذه القراءة ىي :
  Intensifالقراءة ادلكثفة -1

يقصد بالقراءة ادلكثفة تلك القراءة اليت تستخدم كوسيلة لتعليم الكلمات 
القراءة ادلكثفة ىي درلسة مستفيضة، ودراسة متأنية  10والًتكيب اجلديدة.اجلديدة 

صفحات كل يوم. االستبيانات ودترينات  4-2والتعامل ىف الفصل على النص 
للجمال ودترينات ادلفردات وودراسة للكلمات واالمالء ومناقشة عامة ىم جزء من 

رض يعٍت أن ادلعلم ادلختار القراءة ادلكثفة. قراءة النصوص اليت تناسب مع ىذ الع
                                                           

7
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat 2009) Hlm. 
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من حيث الشكل وادلضمون. وعلى الطلبة الذين ينجحون يف ىذه ادلرحلة تتصل 
 11مباشرة بصعوبة ومناسبة بقدرة الطلبة يف القراءة.

 القراءة التكميلية -2
القراءة التكميلية ىي قراءة تقوم بتكميل دور القراءة ادلكثفة. وتكون القراءة 

ل قصص طويلة أو قصَتة. وغايتها الرئيسية إمتاع ادلتعلم التكميلية غالبا على شك
 وتعزيز ما تعلمو من كلمات وتراكيب يف القراءة ادلكثفة.

 قراءة النموذجيةال -3
قراءة النموذجية قراءة يقوم هبا ادلعلم لتكون منوذجا يستمع إليو الطلبة ال

أهنا تسبق القراءة ويقلدون. وىي عادة تتبع القراءة الصامتة واسئلة االستيعاب كما 
 اجلهرية اليت يقوم هبا الطلبة. ومن ادلمكن أن تتخذ القراءة النموذجية أحد شكلُت.

 يستمعون إليو فقط. الطلبةالقراءة ادلتصلة : يقرأ ادلعلم ادلادة اللرائية و  ( أ
القراءة ادلتقطعة : يقرأ ادلعلم مجلة الواحدة أو جزاء من مجلة إذاكانت  ( ب

 لطلبة من بعده ترديدا مجيعا.اجلملة طويلة ويردد ا
 قراءة االستماعيةال -4

ىي اعطاء التدريب إىل الطلبة سرعة القراءة ويتعم ماقرأه. ىدفو تعزيز الرغبة 
 واحملبة للطالب يف القراءة.

 قراءة التحليليةال -5
ىي تدريب الطلبة قادرين على البحث عن ادلعلومات من مواد الكتابة. 

 على االستكشاف وعرض تفاصيل ادلعلومات وغَت ذلك تدريب الطلبة قادرين
 أىداف تعليم القراءة - ج

 12من أىم األىداف ادلتوخات من تدريس القراءة مايلي:

                                                           
، )األردان: الشروق عمان، اللغة العربية منهاجها وطرائق تدريسها، طو علي حسُت الدليمي وصاحبو  11

 106(، ص، 2005
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 إكتساب الطلبة القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما -1
 إقدار الطلبة على إخراج احلروف من سلارجها ودتييز أصواهتا -2
 إكتساب الطلبة رصيدا من ادلفردات والًتكيب  -3
 تنمية ميول الطلبة ضلو القراءة واالطالع -4
مساعدة الطلبة على تكوين عدد التعرف البصري على الكلمات وفهم  -5

 معناىا أو معٍت اجلمل والًتكيب
تنمية قدرة الطلبة على توظيف عالمات الًتقيم ووضعها يف مواضعها  -6

 الصحيحة
دة ادلقروءة يف إقدار الطلبة على القراءة السريعة الواعية ادلصحوبة بفهم ادلا -7

 القراءتُت الصامتة واجلهرية
 تنمية ميول الطلبة لالستماع بادلادة ادلقروءة وتذوقها -8
 توجيو الطلبة إىل استخدام ادلعاجم والقواميس وادلراجع ودوائر ادلعارف -9

إقدار الطلبة على حتليل وتفسَت ادلادة ادلقروءة ونقدىا وتقوميها مث قبوذلا أو  -10
 مايعن ذلم من مشكلةرفضها وتوظيفيايف حل 

إقدار الطلبة على القراءة ادلتدفقة ادلصحوبة بتمثيل ادلعٌت ومراعات النّب  -11
 والتفيم

واذلدف األساسي من تعليم القراءة يعٍت توصيل الطلبة إىل مهارة يف القراءة 
القراءة بسهولة  احملتوياهتام ية، تالميذ ماىرون يف القراءة وفهودتليك ثقافة القراءة عال

 وحيصل معلومات ومعارف ومفردات من مادة مقروءة.
 
 

                                                                                                                                                               
)ماالنق: جامعة موالنا مالك ، الموجهة تعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بهانور ىادي،   12

 63( ص.  2001إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 
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 العربية اللغة تعليم وسيلةالفصل الثاني : 
 وسيلة التعليميةالتعريف   -أ 

 لغةاليف  (Medium)وىي ترادف بكلمة  ةً ل  ي   س  و   - ل  س  ي   – ل  س  الوسيلة من كلمة و  
كاجلريدة واجمللة وادلذياع والتلفزيون وسيلة ىي الة الوسيطة لوصيل الوصايا   اإلندونسية.

 01والفلم وادللصق واالفتنة.
الوسيلة من اللغة االتينيرة  كلمة الوسائل مجع من الوسيلة ىي مبعٌت الواسطة.

Medius   ىو مجع من الكلمة Medium قدمة وقي للغة موساطة أو أو  ةىي وسيط
الوسيلة التعليمية ىي  14.مستسلمهاالعربية ىي وساطة )وسائل( أو مقدمة الرسالة إىل 

إىل  الناس اليت يستخدم للتعبَت عن ادلعلومات، واألفكار، وغَتىا من ةلآكل أشكال 
 15الناس االخر.

ليو ادلدرس من ادوات وأجهزة ومواد لتسهيل إ أالوسائل التعليمية )التعلُّمية( ما يلج
ن ادلعلم يستخدمها يف عملو، أل التعليم وحتسينها وتعزيزىا. وىي تعلميةأو علمية التعلم 

 16وىي تعليمة ألن التلميذ يتعلم بواسطتها.
وسيلة التعليم ىي وسيلة تستخدم الذي يتكامل بأىداف وزلتوى التعليم، وهتدف 

الوسيلة التعليمية "ما تًترج حتت سلتلف الوسائط  .إىل حتسُت على نوعية التعليم والتعلم
التعليمي، بغرض إيصال ادلعارف واحلقائق واألفكار اليت يستخدمها األستاذ يف ادلوقف 

  17وادلعاين للطلبة".

                                                           
13

 Bidodo dan Sulthon Mohammad Zain, op.cit hlm.. 88 
14

Arif Sadiman Dkk, Media Pendidikan; Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3 
15

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),  hlm. 3 

 1985لبنان  –دار النفائس: بَتوت ، )خصائص العرابية و الطرائق تدريسها ،زلمود نائف معروف 16 
 243ص.  )م
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زياد محدان أن الوسائل التعليمية ىي وسائط تربوية يستعان هبا وقد عرفنا زلمد 
إلحداث علمية التعليم. للوسائل التعليمية خاصة إثارة احلماس ىف األفراد،  فتدفعهم إىل 

 18.و الوسيلة التعليميةأن ينشطوا أو يقوموا مبا تدعو إلي
 الوسائل التعليمية ىف العملية التعليميةدور   -ب 

الوسائل التعليمية تدور دورا ىاما ىف تعليم اللغة األجنبية أو اللغة العربية. جودة 
يمية ليست للتعليمُت الصغار فحسب، ولكن للمتعلمُت الكبار أيضا. لتعلم الوسائل التع

اللغة  تثبت فعالية استخدام الوسائل التعليمية يفكانت ىناك كثَت من الدراسات الىت 
 األجنبية )العربية(. لآلسف، ليس كثَت من ادلدرسُت الذين يستخدمون وسيلة للتعلم يف

سدطونو كثَت من االمور اليت تكون أسبابا ىف عدم  ادلدارس، كما ذكر سويانتو يف
حداىا ألن ادلدرسُت رأوا أن استخدام الوسائل التعليمية ىف عملية تعلم اللغة العربية، ا

الوسائل التعليمية يتطلب نقودا و وقتا طويال. على ىذا احلال، ال يريد ادلدرس  روفت
م اللغة العربية، على الرغب، إذا كان ياجملازفة حىت جتعل الطلبة يشعروا بادللل ىف تعل

مضيعة الوقت ادلدرس إبكاري ميكن أن يستخدام األشياء لتكون الوسائل التعليمية دون 
 والتكلفة.

 أمهية الوسائل التعليمية  -ج 
ومهما يكن من أمر دور ىذه الوسائل الًتبوية ، فان بعضها قد حيل زلل بعضها 
األخر، أال أن ادلعلم اإلنسان يبقى الوسيلة األجدى لنجاح العملية التعليمية 

 19)التعلُّمية(.
استخدام الوسيلة يف تعلم اللغة العربية نقطة انطالق من النظرية اليت تقول أن 
رلموع نسبة كمية من ادلعرفة وادلهارات وادلواقف اليت ميلكها شخص، أكثرىا وأعالىا من 

                                                           
-435، )دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة(، ص. الثانيموسعة التدريس الجزء رلدى عزيز إبراىيم،  18

436. 
 244 - 243ص. ، سابقالمرجع معروف،  ،زلمود نائف 19 
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خالل حاسة البصر، واخلّبة ادلباشرة بالقيام بنفسو، يف حُت أن النصف اآلخر من خالل 
 .ىاحلواس مع احلواس األخر 

وقد أظهرت نتيجة الدراسة أن الوسائل أظهرت تفوقها مساعدة ادلدرسُت يف 
إيصال رسالة التعلم وكذلك أسرع وأكثر سهولة أن يفهموىا الطلبة، وكذلك تستطيع أن 
ترقي اىتمام الطلبة. وذلك ألن التعلم باستخدام الوسائل أكثر جذابة الىتمام الطلبة 

على ذلك التعلم. وميكن للمعلم أن يستخدم طرقا حىت يتمكنوا من تعزيز االىتمام 
متنوعة، وليس رلرد االتصال من خالل الكلمات، والطلبة أكثرىم يقومون باألنشطة 

 20.مثل: ادلراقبة واألداء أو التطبيق وغَتىا
 أنواع الوسائل التعليمية  -د 

جوىرىا، وتعلم وسائل التعليمية ىو سن أكثر وسائل التعليمية ادلتزايدة  يف
يتعلمون. وفقا للمعلومات اليت استخدمت ىف شكل من أشكال التعليم، ميكن تصنيف 

 تدريس وسائل التعليمية إىل مخس رلموعات رئيسية.
 الوسائل التعليمية ادلستخدمة ىف عملية التعليم -1

 الوسيلة البصرية  (أ 
 الوسيلة السمعية (ب 
 الوسيلة البصرية السمعية (ج 
 وسيلة ادلسقط غَت متحرك  (د 
 ( Multimedia) تعددةوسيلة ادل (ه 
 .ادلوادر  (و 

 الوسائل التعليمية ادلستخدمة ىف تعلم اللغة العربية -2
 كان الوسائل التعليمية ادلستخدمة ىف تعلم اللغة العربية كثَتة، منها:

 البطاقة (أ 
                                                           

20
 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), h. 

25 
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 الصور (ب 
 20.معمل اللغة (ج 

 الوسيلة البصرية  -3
 :نها عن طريق نافذة العُت، وامههاوىي اليت يستفاد م

وغَت ادلدرسي، اجملالت والدوريات، والنشرات على الكتاب ادلدرسي  (أ 
 اختالفها.

 السبورة وملحقاهتا. (ب 
اللوحة ادلمغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة اإلختبارية، اللوحات اجلدارية ) (ج 

 .(لوحة اجليوب
 ادلفرداة ، وادلركبة، وادلسلسلة(الصور ) (د 
وادلقاطع والكلمات واجلمل، بطاقات  احلروف )بطاقات بطاقات (ه 

 ادلطابقة، بطاقات التعلميات، بطاقات األسلة األجوبة.....اخل.
 الوسيلة السمعية -4

وىي اليت يستفاد منها عن طريق األذن، وامهها ادلذياع، التسجيالت 
 الصوتية، األسطوانات ....اخل

 الوسيلة البصرية السمعية -5
ر التلفاز، الصو  وىي اليت يستفاد منها عن طريق العُت واألذن معا، وامهها

 22.ادلتلفزةو  ادلتحركة، الدروس النموذجية، ادلساجلة، التمثليات
سو، ىناك نوعان. أوال، وجوانب من الشكل ادلادي، والذي يتألف فن الوسبائل

من وسائل التعليمية اإللكًتونية ووسائل التعليمية غَت اإللكًتونية. والثاين، اجلوانب 

                                                           
21 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press, 

2009), hlm.131-132 
 245ص. ، سابقالمرجع  ،زلمود نائف معروف  22
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وسائل التعليمية ادلرئية وسائل التعليمية  احلسية واليت تشمل وسائل التعليمية ادلسموعة.
 23السمعية والبصرية، وسائل التعليمية ادلقروءة.

 وقال زين العاقب أنواع وشليرزة الوسائل تقسم إىل ثالثة أقسام. ىي:
 وسائل البياين )الرموز االتصالة اليصرية( -1

 الصور ( أ
 الرسم ( ب
 رسم البياىن - ج
 السطر - د
 كاريكاتون - ه
 ملصق - و
 أطلس - ز

 لوحة الفانيلي - ط
 لوحة النشرة - ك

 وسائل السمعية -2
 ادلذياع ( أ

 آلة ادلسجالت ( ب
 24ملتيميديا : مسالة واحلاسوب -3

 وسائل التعليمية ىف تعليم اللغة العربيةالىداف أ - ه
 تنص على وظائف وفوائد من وسائل التعليمية، مبا ىف ذلك: خرونآإدغار دايل، و 

 توفىر أسس ملموسة للتفكَت )وليس شفهي( -1
 إىل الدرس. الطلبةتوجيو انتباه  -2

                                                           
23

 Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media Pembelajaran, (Banguntapan Jogjakarrta: Diva 

Press, 2011), hlm. 55 
24

 Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan strategi pembelajaran kontekstual(Inovatif), 

(Bandung: CV. Yrama Widya, 2013), hlm., 52 
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إرساء األسس اليت ال غٌت عنها لتطوير التعليم، شلا يسمح للنتائج دلعرفة  -3
 أكثر دواما.

اخلاصة واليت ال ميكن أن تزدىر األعمال  الطلبةتوفر خّبات حقيقية للتعلم  -4
 التجارية.

 وضع وي ط ي ل  التفكَت النظام. -5
 يساعد على منو الفهم الذي نتج أيضا ىف منو ادلفردات.  -6
 جعل أنشطة عميق تعلم فعال، ومتنوعة.  -7
 لفائدة وسائل التعليمية، مبا ىف ذلك: قال ىاينريش، موليندا، ورسلو 

 توفىر التدريب وميكن للطالب نقدر ادلهمة اليت تعطى من قبل ادلعلم. -1
وىي تساعد ىف الروح، إلجراء "االكتشاف" و "البحث"عن التعلم والتعليم  -2

 النهج.
 تقدير حوافز من أجل: -3

 إدارة التعليم (أ 
 تعليم الفرد (ب 
 ر التعليم ادلتخصصة )بعض االشياء(توف (ج 

 )كوكامي( غامضةال بطاقاتمرّبع و الوسيلة فصل الثالث : 
 )كوكامي( غامضةال بطاقاتربرع و ادلوسيلة تعريف  - أ

 و امس ،مماتارا من زيةيلصلإلا اللغة مدرس احد وى ( كوكامي)صنع  من ن أولإ
 الغرضو  ،ماتارامب عشر اخلامسة احلكومية اإلعدادية رسةدادل يف يدررسي الذ القادر عبد
 ن بأ يقول ووى  فهم الشرح ادلدرس نأ لكي الطلبة أسهل يىوسيلة ال ذهى عا بصن

وية والوسيلة اليت صارت التبديل لتحررك األنشطة اللغ لعبةمركب بُت ال وى  اميوكك
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ادلعارف  تنشأن أ تستطيع الوسيلة ذهى 25.التعليمية أكثر نشاط وجتتذب االىتمام الطلبة
 .لبةالط نىذ يف علوماتادلو 

ىي احد من أنواع وسيلة اليت تركيبات بلعبة اللغوية  غامضةال بطاقاتربرع و ادلوسيلة 
. وىكذا ىذه اللعبة أما الطلبة السلبية أو متحركة، إىل مجيع الطلبةولتطبيقو ادلشركة  

أن حتفز التفكَت الطلبة حىت يستطيعون أن  احسن أن تستخدم يف الفصل ادلتنوعة وميكن
يفهمون ادلادة. ىذه الوسيلة تتكون من ادلربع وبطاقة الغامضة. مسيت الغامضة ألهنا 

 26تدخل ىف ادلغلف مث يضعو ىف ادلربع حىت زلتوياهتا غَت معروف.
 :اتو األد بعض إىل حيتاج الوسيلة ىذه إلعدادو 

 الصندوق -1
 الظرف -2
  بطاقةال -3

 " )كوكامي( غامضةالربرع وبطاقات ادلوسيلة  أىداف - ب
 .قراءةال مهارة يف الطلبة إبتكار ترقية -1
 .الدراسية وادادل ممفهو  لتنمية الطلبة مساعدة -2
 .التعليمو   التعلرم عملية يف الطلبة تنشيط -3
 .النشط بوسيلة الدراسية وادادل عن الحظةادلز  عرفةادل لنيل الطلبة مساعدة -4
 ُتمتمترعُت فارح يتعلموهنا الهنم العربية اللغة تعليم رغبة يف الطلبة تشجيع -5
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 " )كوكامي( غامضةالربرع وبطاقات ادلوسيلة  خطوات - ج
إىل رلموعات الذي تتكون من السادسة أو الثمانية  الطلبة درسادل قسمي -1

وكل اجملموعة يتجهون إىل السبورة. وسيلة كوكامى مع األدواهتا وضع أفراد 
 وأما أعدر ادلدرس نتيجة اجلدوال على السبورة.أمام السبورة على ادلكتب 

 كل اجملموعة شلثلة الرئيسة الذي ختتَت ادلدرس والطلبة -2
 مادام اللعبة استمرارا تساعد الرئيسة بااألعضاء -3
عمل الرئيسة اجملموعة تأخذ ادلغلف من ادلربرع عشوائي وال نظرا مثر يقرؤه  -4

 باجلهرية والبد األعضاء األخرين  يهتمونو
 ء اجملموعة ادلسؤولية الستكمال البطاقةأعضا -5
اجملموعة االخرى بستطيع االستكمال الواجبات الذى ال استكمال احد  -6

 اجملموعة
 الفائزين تعُتر أعلى النتيجة ويستأىلون اجلائزة كملصقات -7
 اجملموعة الىت وجدت أوطأ النتيجة وجدتن عقوبات -8

 " )كوكامي( غامضةالربرع وبطاقات ادل العيوب وسيلةزايا و ادل - د
ميكن الطلبة يكسبون عن ادلفهوم القواعد ادلبادئو والعناصر الرئيسيتو  -1

 واإلجرائتو والنتيجتو والتأثَته بطريقة ادلسرور
يعطى فرصة إىل الطلبة للتفكَت والتخيل ويعرضون األفكار اجلديدة بسهول  -2

 وأصلي ويعطى فرصة أن جييدون الّباعة احلركية
 افل ومستقل واحًتاما واكراما وغَتىايتعلرم الطلبة تبعة وتك -3
 يشًتك الطلبة ويعرف نفسو كافرادي واجملموعة -4
بيئة اللعبة تقبل الطلبة كما ىي، تعطي احلرريرة وتبعد ىيئة االستبدادية يف  -5

 27تطوير موىبة ورغبة دلناقب ومبتكر كواقعير 
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