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 املبحث األول : تطوير -أ
 مفهوم التطوير  -1

ملية  (, التغيري  بتّدرجتا, وذلك يف ع evolusitionالتطوير ميعين أّمة يعين الّنماء متدّرجا )
 1النتائج املنتجات التدرس التطوير متلك املعىن الواسع. 

هو عملية أو خطوات     (Research and Developmentوفقا سوجدى البحث والتطوير )  
 2. لتطوير منتج جديد

املوجودة اإلنتاج  لتنمية  أو  اإلنتاج  لتطوير  أو خوات  يعين عملية  التطوير  .البحث 
هلذا   3

الباحثة أيًضا فكرة أن تطوير يعين عملية أو اللغة اليت سيتم    السبب، وفقت  طريقة لرتّقي نوعية 
  4ما املطور, أما املطور هو الشحص الذي طور.  استخدامها لغرض, أ

 بناًء على تعرض اخلرباء ملفهوم التنمية هي كما يلي:

  5ة لصنع آلة جديدة. عملية تطبيق املعريف .1

تطبيق املعرفة املوجودة لتحليل املشاكل يف صنع األنتاج اجليديد أو العملية, وكذلك   .2
 يات االستعمال )غودين(. حيتاج إىل عمل التقومي من إمكان

استخدام العلم أو املعرفة التقنية يف إنتاج شئ جديدة أو آلة جديدة أو اإلنتاج الذي  .3
فيه ترقية املادة للعملية اجلديدة أو النظام اجلديدة قبل بداية إنتاج اجلماعي أو ماينتج  

  6من قبل.
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 7. ) مؤتر األمم املتحدة للتجارة والتطوير(.أجياد علية جديدة أو العملية اليت تطوَّر   .4

الباحثة   هي  السبب  اجلامعي.  البحث  هلذا  الثاين  التعريف  الباحثة  ختتار  ذلك  ومع 
 ستجمل أو ستصنع إنتاجا جديدا يف هذا البحث اجلامعي. 

 األهداف التطوير   -2

وتقو  ومتيم  ابجترابت  اإلنتاج  عملية  يعين  التطوير  من  املنتجات  األهداف  لنتيجة  مي 
 8اجلديدة.

 املبحث الثان: برانمج التدريب ) وسيلة متعددة (  -ب

 املفاهيم األساسية لوسائط التعلم  -1

األساس عملية والتعلم هي يف  التدريس  ثالثة   عملية  هناك  االتصال  اتصال. يف عملية 
تلعب دورًا وهي تسمى   ,املنهج  :مكوانت مهمة  أداة  الطالب. وهناك حاجة إىل  و  املدرس  و 

 9وسائط التعلم، لكي عملية االتصال بسالسة أو بفعالية وكفاءة,  . 

مصطلح وسائل اإلعالم التعليمية له معاٍن عديدة. املثال غرالة و ئيلي, توفري فهم واسع   
وضيق لوسائل اإلعالم. بشكل عام, املقصود بوسائط التعلم هو أي شخص أو مادة أو حدث 

الفهم، هذا  من  بدءًا  واملواقف.  واملهارات  املعرفة  الكتساب  للطالب  فرًصا  الوسائط    يوفر  فإن 
ليست يف شكل فقط,  بل ميكن أن تكون على شكل بشر وأحداث تعليمية. ميكن للمدرس 
والكتب املدرسية والبيئة املدرسية أن تكون وسائط. ابملعىن الضيق,  فإن املقصود بوسائط التعلم  

لتدريس  هو أداة غري شخصية )وليست بشرية( يستخدمها املعلمون الذين يلعبون دورًا يف عملية ا
والتعلم لتحقيق األهداف. وبذلك ، مييل هذا الفهم إىل افرتاض أن أشكال الوسائط عبارة عن 
أدوات رسومية أو صور فوتوغرافية أو أدوات إلكرتونية اللتقاط وإعادة ترتيب املعلومات املرئية أو  

 .10اللفظية
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تعريف من أخر, مثاال غيغين و برغي جيادلون أبن وسائط التعلم تشمل األدوات اليت يتم   
األشرطة,   ومسجالت  الكتب,  تشمل  واليت  التعليمية  املواد  حمتوًيت  لنقل  جسدًًي  استخدامها 

والصور,   والصور,  والشرائح,  واألفالم,  الفيديو,   ومسجالت  الفيديو,   وكامريات  واألشرطة,  
مكوانت  والرسوم أحد  اإلعالم  وسائل  تعد  آخر,  مبعىن  الكمبيوتر.  وأجهزة  والتلفزيون  ات,  

 مصادر التعلم.  

حينق وأخر طرح مصطلح الوسيط كوسيط يقدم املعلومات بني املصدر واملتلقي. وهكذا  
التلفاز واألفالم والصور والراديو والتسجيالت الصوتية واملواد املطبوعة وما يف حكمها هي   فإن 

ائل اتصال. أذان، إذا كانت الوسائط حتمل رسائل أو معلومات ألغراض تعليمية أو حتتوي  وس
 11على أغراض تعليمية، فإن الوسائط تسمى وسائط التدريس.

 

 

 تطوير الوسيلة املتعددة التفاعلية  -2

بقسم   هي املتعلقة  تلك  خاصة  احلاسوب،  برامج  من  جديدة  موجة  تصف  عبارة 
يتميز مكون الوسائط املتعددة هذا بوجود النص والصور والصوت والرسوم املتحركة   املعلومات. 
والفيديو. يتم تنظيم بعض أو كل مكوانهتا يف برامج متماسكة. يشري املكون التفاعلي إىل عملية 

 التحكم يف البيئة عادًة ابستخدام احلاسوبمتكني املستخدمني من 

النصوص  وهي  التفاعلية،  املتعددة  الوسائط  يف  رئيسية  تقنيات  أو  عناصر  مخسة  هناك 
مجيع  وتوحيد  دمج  تفاعليه  متعددة  وسائط  املتحركة.  والرسوم  والفيديو  والصوت  والرسومات 

 عل.الوسائط اليت تتكون من النص والرسومات والصوت والفيديو والتفا
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يف  التفاعلي  االتصال  عملية  إلكمال  الالزمة  العناصر  من  جزءًا  أيًضا  التفاعل  يعد 
مثرية  معلومات  إنشاء  يف  دوره  له  العناصر  هذه  من  عنصر  املتعددة. كل  الوسائط  استخدام 
برانمج  وراء  الكامن  التصميم  هي  التفاعلية  وسيطة.  ليست  التفاعلية  تنسى.  وال  لالهتمام 

 ة.الوسائط املتعدد

برانمج  القنوات يف  أو  الوسائط  من  خمتلفة  أشكال  إىل  للمرء ابلوصول  التفاعل  يسمح 
التفاعل  الوسائط املتعددة حبيث يكون الربانمج أكثر فائدة وأكثر إرضاء للمستخدمني. يسمى 
التفاعل إىل نوعني من اهلياكل،  أيًضا تصميم الواجهة أو تصميم العامل البشري. ميكن تقسيم 

اهل للموقف  ومها  فقط  واحًدا  خيارًا  اخلطي  اهليكل  يوفر  اخلطية.  غري  واهلياكل  اخلطية  ياكل 
 للمستخدم، بينما يتكون اهليكل غري اخلطي من خيارات خمتلفة للمستخدم.

لذا فإن تطوير التعلم يكون أكثر واقعية، وليس فقط املثالية التعليمية اليت يصعب تطبيقها 
جه هو  التعلم  تطوير  احلياة.  أو يف  املادية  الناحية  من  سواء  التعلم،  عملية  جودة  لتحسني  د 

املنهجية واالستبدال. من الناحية املادية ، هذا يعين من جانب املواد التعليمية اليت يتم تعديلها  
 12لتنمية املعرفة ، بينما يرتبط املنهجية واجلوهر بتطوير اسرتاتيجيات التعلم، نظرًًي وعملًيا. 

 Microsoft Office Power Point" ابور بوينتوسيلة " -3

استخدام   يتم  عام،  "بشكل  بوينتوسيلة  التعلم    "ابور  يف  التقدميية  للعروض 
ألن   "الكالسيكي،  بوينتوسيلة  يس   "ابور  تطبيق  برانمج  العرض هو  ألغراض  تخدم 

على   ي طلق  مسبًقا،  اليت مت ذكرها  التقدميية  العروض  أمناط  إىل  استناًدا  وسيلة  التقدميي. 
املستخدمة يف العروض التقدميية يف التعليم الكالسيكي العروض التقدميية   "بوور فوونت"

استخدام   يتم  "الشخصية.  بوينت  وسيلة  هذا كأداة    "ابور  التقدميي  العرض  منط  يف 
للمؤملني لتقدمي التحكم يف املواد والتعليم مع املعلم. لذلك، تعد وسائط ابور بوينت هذه  
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تعليم   دافعية  وزًيدة  إلاثرة  والتعلم  التعليم  عملية  يف  الستخدامها  للغاية  مناسبة  وسيلة 
 الطالب.

 وظيفة ابوربوينت  -4
. حيتوي  يتم إنشاء كل برانمج ابلتأكيد لغرض واضح، ابوربوينت ليست استثناء

 هذا الربانمج أو الربانمج على جمموعة متنوعة من الوظائف والفوائد ، مبا يف ذلك: 
 اجعل من السهل على املستخدمني تنظيم املواد املراد نقلها. -

النقاط  - فقط  تعرض  ألهنا  التقدميي  العرض  مادة  لفهم  أسهل  اجلمهور  جعل 
 الرئيسية اليت يتم تقدميها يف شكل شرائح.

املتحركة جعل ع - الرسوم  املستخدم  أضاف  إذا  تذكرًا، خاصة  أكثر  املادة  رض 
تركيزًا  أقل  اجلمهور  يكون  غالًبا،  مواجهتها  تتم  اليت  احلاالت  يف  ألنه،  فيه. 

 وضجرًا عند عرض املادة بشكل رتيب.
 الربامج ابوربوينت  خصائص  -5

م متحركة يف كل العرض التقدميي مثري لالهتمام نظرًا لوجود ألوان ورسائل ورسو  -
 من الصور املتحركة والصور الفوتوغرافية 

 حتفيز األطفال على معرفة املزيد من املعلومات حول املواد التعليمية املقدمة.  -

 يسهل على الطالب فهم رسائل املعلومات املرئية.  -

 ال حيتاج اختصاصيو التوعية إىل شرح الكثري من املواد التعليمية املقدمة.  -

 لربامج ابوربوينتنقص ا -6
 أخذ الوقت والطاقة كمادة إعداد.   -

 الكثري من املتاعب من قبل أجهزة الكمبيوتر.  -

الذين   - الطالب  أن  احملتمل  فمن  جًدا،  صغرية  املستخدمة  الشاشة  إذا كانت 
التعليمية  املواد  عرض  رؤية  يف  صعوبة  جيدون  الشاشة  عن  بعيًدا  جيلسون 

 املعروضة على اجلهاز. 



ن يكون لدى الطالب القدرة الكافية لتشغيل هذا الربانمج ، حبيث ال جيب أ -
 تنطوي عملية العرض على العديد من العقبات.

بوربوينت ميكن أن تزيد من أنشطة  بناء على املزاًي املذكورة أعاله، برانمج  
  تعلم الطالب يف البيئة املدرسية ألن العرض التقدميي يف تقدمي املواد التعليمية مثري 

للمواد   املعلم  تقدمي  وقت  على  الطالب  اهتمام  يرتكز  حبيث  للغاية  لالهتمام 
 التعليمية. 

 وظائف وأدوار وسائط التعلم  -7

التدريس والتعلم,   أنشطة  تعمل فقط كأداة يف  البداية, كانت وسائل اإلعالم  يف 
  وابلتحديد يف شكل مرافق ميكن أن توفر جتارب بصرية للطالب من أجل تشجيع حتفيز 

 .13التعلم. توضيح وتبسيط املفاهيم املعقدة واجملردة جلعلها أبسط وملموسة وسهلة الفهم

. بشكل يف عملية التدريس والتعلم، يلعب استخدام الوسائط وظيفة مهمة جيًدا
عام  تكون وظيفة الوسائط مبثابة موزع رسائل. إال ذلك،  ميكن أيًضا أن يثري الفضول  
أن   ميكن  الطالب.   نفس  علم  على  يؤثر  أن  وميكن  والتحفيز  الدافع  ويولد  واالهتمام  
البياانت   أو  املواد  وتقدمي  الفهم،  حتسني  على  أيًضا  الطالب  الوسائط  استخدام  يساعد 

وت ممتعة،  إجراء بطريقة  هي  التعلم  طريقة  املعلومات.  وتكثيف  البياانت  تفسري  سهيل 
ملساعدة الطالب يف تلقي املعلومات ومعاجلتها من أجل حتقيق أهداف التعلم. ولذلك ، 

 :14ميكن إظهار وظيفة وسائط التعلم يف عملية التعلم من خالل الصورة أدانه
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 وظيفة وسائط التعلم يف عملية التعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

األمر وتسهيل  التوضيح  إىل  رسائل   ,ابإلضافة  جتعل  أن  أيًضا  اإلعالم  لوسائل  ميكن 
التعلم  مث تركز وظيف املناهج الدراسية اليت سينقلها املعلمون إىل الطالب أكثر تشويًقا. ة وسائط 

أساس استخدامها :  وعلى  الوسائط  القائمة على  الوظيفة  هذه بشكل أكرب على شيئني, ومها 
( وهي:  التعلم  لوسائط  وظائف  ثالث  هناك   ، الوسائط  على  القائمة  الوظيفة   ، تعمل  1أوالً   )

يفة تعتمد  ( وظيفة مايبواليف. اثنًيا, وظ3( دالة داللية )2الوسائط التعليمية كمصدر تعليمي, )
(الوظيفة االجتماعية 2( الوظيفة النفسية  )1على استخدامه )الطالب( هناك وظيفتان ، ومها: )

 .  15والثقافية

 ربع,  وهي:فقال لعمار محاليك ، يتم تصنيف وسائط التعلم إىل أ

 أ(. أدوات مرئية مرئية

 ب(. أدوات مسموعة أو ميكن مساعها فقط 
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مدرس

 

طالب 

 

 

 رسالة

 

 وسيلة

 

 طريقة 



 ج(. أدوات ميكن رؤيتها ومساعها 

 16د(. املسرحة . 

 ( أنواع من وسائل اإلعالم التعليمية التجمع، وهي: 7غيغين صنع سبعة 

 أ(. كائنات للتوضيح 

 ب(. التواصل اللفظي 

 ج(. الصور املطبوعة   

 د(. صورة اثبتة 

 ه(. الصور املتحركة 

 خ(. أفالم صوتية  

 17ز(. التعلم االل 

 وسيلة  التعليمية يف تعلم اللغة العربية  -8

تلعب وسائل اإلعالم التعليمية دورًا مهًما يف التعلم. ألن استخدام وسائط التعلم سيوفر 
 احلافز للتعلم ويوفر حافزًا لالستعداد للتعلم. كما صرح عبد العليم إبراهيم على النحو التال: 

دد نشاطهم وحتبب اليهم املدرسة إهنا تساعد على تثبيت " جتلب السرور للتالميذ وجت 
 احلقائق ىف اذهان التالميذ اهنا حتيد الدرس مبا يتطلبه استنمدامها من احلركة والعمل " 

الطالب,   لدى  والسرور  الفرح  مشاعر  تثري  أن  العربية  اإلعالم  لوسائل  ميكن 
ملعرفة يف أذهان الطالب وجتدد محاسهم, وستظهر فرحتهم ابملدرسة,  وميكن أن تقوي ا

 
16 Oemar Hamalik, Media Pendidikan. (Bandung: Penerbit Alumni. 1985), hlm 63 
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وميكن أن تنعش الدروس ألن استخدام الوسائط يتطلب احلركة والعمل )أزهر أرصياد, 
2004 :76 .) 

يعد تطبيق وسائط التعلم يف تعلم اللغة العربية أمرًا مهًما للغاية, ألن اللغة العربية  
جتعلها فعالة يف تعلم   هبا العديد من التعقيدات وتتطلب استيعااًب كبريًا. و أخر, ميكن أن

يستخدمون  الذين  املعلمني  من  الكثري  يوجد  ال  اليوم  عصر  لألسف يف  العربية,  اللغة 
 وسائل التعلم,  أحدهم ألن توفري الوسائط يتطلب قدرًا كبريًا من الوقت واملال.  

دون   الوسائط  لتعلم  استخدامه  ميكن  شيء  من  االستفادة  للمدرس  ميكن  أنه 
إنفاق   إىل  استيعاهبا  احلاجة  سيتم  التعليمية,  الوسائط  ابستخدام  الوقت.  من  الكثري 

بسهولة من قبل الطالب دون احلاجة إىل املرور بعملية طويلة ميكن أن جتعل الطالب 
يشعرون ابمللل. من حيث اجلوهر,  فإن النسبة املئوية ملقدار املعرفة واملهارات واملواقف 

يف الغالب من خالل حاسة البصر واخلربة اليت  اليت ميتلكها الشخص يتم احلصول عليها  
 18  حيصل عليها املرء,  والباقي من حاسة السمع واآلخرين.

إىل   ويهدف  واملربجمة  له  التخطيط  يتم  ما  هي كل  التعليمية  اإلعالم  وسائل 
ا حمتوى  أو  الرسائل  وأفكارهم إيصال  الطالب  اهتمامات  حيفز  أن  ميكن  حبيث  لدرس 

واهتماماهتم ومشاعرهم وسلوكياهتم يف أنشطة التدريس والتعلم من أجل حتقيق أهداف 
واملربجمة   له  التخطيط  يتم  ما  هي كل  التعليمية  اإلعالم  وسائل  مسبًقا.  احملددة  التعلم 

حيفز اهتمامات الطالب    ويهدف إىل إيصال الرسائل أو حمتوى الدرس حبيث ميكن أن
وأفكارهم واهتماماهتم ومشاعرهم وسلوكياهتم يف أنشطة التدريس والتعلم من أجل حتقيق  

 19أهداف التعلم احملددة مسبًقا. 

 فهم املبتدئني -9

 
18E-Journal Iain Kendari, Al Munazzam, Vol  1, No.2, November 2021.  

19 Ibid    



هلذا   األنسب  املواد  تكون  ما  وعادة  العربية،  اللغة  تعلم  يف  األول  املستوى  هو 
واحملادثة البسيطة، والتأليف املوجه. يستخدم هذا عادًة يف  املستوى هي: حفظ املفرده،  

الكلمات   مث  األحرف  برتتيب  تبدأ  اليت  الكتابة  أنشطة  يتضمن  ألنه  األدىن  املستوًيت 
 واجلمل.

أما عن معىن املبتدئني هنا، فهم الذين درسوا اللغة العربية لكنهم يتعلمون فقط.  
يف كيف املوجودة  للمشكالت  وفًقا  ذلك،  مت  ومع  فقد   ، اجلمل  نطق  بني  التمييز  ية 

 مساعدهتا على التعمق من خالل فهم الطريقة الفعلية. 

اليت  املواد  فهم  على  الطالب  مساعدة  ميكن  هذه،  التعلم  وسائط  ابستخدام 
 يدرسها املعلم خطوة خبطوة حىت يتمكنوا من متابعة تعلم اللغة العربية بشكل صحيح. 

 

 اءة املبحث الثالث : مهارة القر  -ج

 تعريف مهارة القراءة  -1

اللغوية األربعة  املهارات  القراءة فهي إحدى  ليست أبمر سهل وال بنطق    20مهارة  وهي 
نبذل   أن  تتطلبنا  املهارة  هذه  وإمنا  فحسب،  الكلمات  أو  لفهم  األحرف  جبهد  أفكاران 

 21القراءة.  املعلومات ىف نص 

القراءة هي عملية فهم املعىن والرموز يف النص ، وكذلك ربط الكلمات ابآلخرين وحل 
 .22املشكالت يف القراءة.

 
 140(، ص. 1979محمد عبد القادر أحمد،طرق تعليم اللغة االعربية، )القاهرة: مكتبة النهضة المصرة،  20

21 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.46 
 105،)ص. 1993ة بين النظرية والتطبيق، ) المصر: المصية البنانية، حسن شحاتة، تعليم اللغة العربي22



من الناحية اللغوية، قال مهرة يف قاموس لسان العريب "املاهر: الصحايب"،  مث ورد مجلة  
اللغوية،  بناًء على هذا فهم  "مهرة هبدى العامري أمهر هبي مهارة: أي شارة بيهي هادزيقان". 

اللغ املعىن  أن  فهم  واإلتقان يف شيء. ميكن  واملهارة  ابلدقة  يرتبط  للمهرة  القراءة     وي  مهارة  إن 
)رموز  مكتوب  ما هو  حمتوًيت  وفهم  التعرف  على  القدرة  اهلرموان هي  القراءة( حسب  )مهارة 
مكتوبة( من خالل قراءته أو هضمه يف القلب. كما قال أفندي إن مهارات القراءة حتتوي على  

ق   , أوالً  فهم.  أو  املوقف  جانبني  التعرف على معىن  املكتوب إىل صوت. اثنياً:  الرمز  بتغيري  م 
 برمته الذي يرمز إليه ابلرموز املكتوبة والصوتية. 

 

 

 أنواع القراءة   -2
 القراءة السريعة .1

 القراءة لتكوين تعميمات من املوضوعات العريضة .2

 القراءة من أجل التفاهم .3

 القراءة جلمع املعرفة  .4

 اءة لالستمتاع ابألدب وصالة األلعاب الرًيضيةالقر  .5

 قراءة نقدية حتليلية  .6

 املبحث الرابع : القراءة اجلهرية   -د

 تعريف املهارة اجلهرية  -1

يتم فيها ترمجة الرموز الكتابية وغريها إىل ألفاظ منطوقة  العملية اليت  القراءة اجلهرية هي 
 من معىن.  وأصوات مسموعة متباينة الداللة حسب ما حتمل



تعترب القراءة اجلهرية مهارة خاصة ميكن أن يكون تعلمها غاية يف حد ذاته، وميكن أيضا 
إليها   ينظر  اجلهرية  فالقراءة  للقراءة،  الكلية  املهارة  تعلم  مراحل  من  مرحلة  أو  وسيله  يكون  أن 

أداء هذين كخطوة أوىل وضرورية للقراءة الصامتة وللكتاب أيضا، إذ قبل أن يتمكن املتعلم من  
 النشاطني البد أن تتأكد لديه بشكل اتم العالقة بني الصوة ورمزه الكتايب

أما اهدفها وهي مفيدة جدا يف املراحل األوىل لتعلم اللغة ألهنا تتيح فرصة كبرية للتدريب  
على النطق الصحيح حبيث تؤدي إىل أتصيل االرتباطات بني نطق الصوة ورمزه املكتوب، وحىت 

 23نبغي أن تقتصر مرحلة القراءة اجلهرية على املراحل األوىل فقط من تعلم اللغة. يقال إنه ي

قر  الرواًيت  كقراءة  اجلهرية  قرأة  أنوع  موحية،  اما  بطريقة  الشعر  وإلقاء  درامية  اءة 
 واالستمتاع إبلقاء األهازيج، وترمجة املشاعر واألحاسيس. 

تعرف القراءة اجلهرية أبهنا: )يفهم الرموز كشكل جمرد، واملعىن املختزن له يف املخ، مث   . 
24اجلهر هبا إبضافة األصوات((. وهي فرصة للتمرين على صحة القراءة. 

  

القراءة الشفوية ابحلرف أصعب من القراءة الصامتة، ألهنا تنطوي على مهارات عديدة 
الوقت  يوفر  حيث  الفهم،  يف  يساعد  بصمت  القراءة  أثناء  ومعقدة  أدوات كثرية  وتستخدم 

 واجلهد. 

القول صحيح, من خالل مطابقة صوت  والقراء تقرأ ابلتدرب على  أيضا هي  ة اجلهرية 
 :  25الصوت ابلصيغة املكتوبة. قال أمحد فؤاد حممود عليان تعريف القرعة اجلهرية و هي 

 وفهمها  املخ إىل العني عرب وثىصيلها املطبىعة، الرمىز احلقاط :أبهنا اجلهرية القراءة تعرف

 األصىات، بئضافة هبا اجلهر مث املخ، يف له املختزن واملعىن جمرد، كشكل الرمس بني ابجلمع

 
الحب  .23 )الرياط:  ا،  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تدريس  أحمد طعيمة، طرائق  أ.د. رشدي  و  الناقة  محمودكامل  د. 

 154( ،ص ٢٠٠٣مطبعة المعارف الجديدة، 

 155 -154لناقة و أ.د. رشدي أحمد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ،صد. محمودكامل ا 24
25 Bisri Mustofa dan M. Abdul Hamid. Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: UIN Maliki 

Press. 212. Hal. 100 



 وجىدة القراءة، صحة على للحمرين فرصة وهي .سليما  اسحخذاما النطق أعضاء واسحخذام
 . األداء وحسن, النطق

من البيان أعاله ، ميكننا أن نفهم أن قراء اجلهرية هو العثور على رموز مكتوبة ونقلها إىل   
يف   اخلفي  مبعناه  نقي  شكل  الرموز  بني  اجلمع  خالل  من  وتفهمها  العيون  خالل  من  الدماغ 

بشكل صحيح.  والقراءة اجلهرية فرصة الدماغ,  مث اقرأها بصوت عاٍل واستخدم أدوات الكالم  
للممارسة شرح وحتسني النطق واألداء. وتعريف آخر من القراءة اجلهرية وهي القراءة مع أنشطة 

 .26األعضاء الكالم: الفم والشفتني واحللق إلصدار الصوت

 ) قراءة اجلهرية(   أمهية القراءة بصوت عال   -2

,  قبل أن    التدريب استمع وقلد أوالً  اللغة أبن الطالب حباجة إىل  كثري  من مدرسي 
 ي طلب من الطالب القراءة مسكت. األسباب املعطاة بواسطتهم هم:  

 تزيد الثقة يف الذات  أ( القراءة بصوت عاٍل 

 ب( ميكن للمدرس تصحيح األخطاء يف النطق على الفور 

ج( تعزيز االنضباط يف الفصل ألن الطالب يشاركون بنشاط وال ينبغي تركه يف القراءة يف وقت  
 واحد 

 د( تعطي فرص للطالب لربط النطق ابهلجاء )الكتابة( 

 عىن لذلك هذا يدعم الفهم هـ( تدريب الطالب على القراءة يف جمموعات ذات م 

 ( وسيباي  هاريس  للمتعلمني 1980اقرتح  الشاملة  التنمية  املسامهة يف  اجلهرية  القراءة   )
بعدة طرق,  يف مبا يف ذلك ما يلي. توفر القراءة بصوت عاٍل للمعلمني طريقة سريعة وصاحلة 

 
26 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. 

Malang: UIN Maliki Press. 2012. Hal. 95-96 



مات والعبارات وإجياد  لتقييم التقدم يف مهارات القراءة األساسية, على وجه اخلصوص جتزئة الكل
 حاجات تدريسية لذلك حمددة. 

توفر القراءة بصوت عاٍل ممارسة اتصال شفهي للقراء وألولئك الذين يستمعون لتحسني   (1
 مهارات االستماع لديهم. 

التمثيل الدرامي القصة ولعب   (2 أن تدرب الطالب على  ميكن للقراءة بصوت عاٍل أيًضا 
 املمثلني يف القصة.

ا (3 أن  توفر  ميكن  احلكيم،  التوجيه  خالهلا  من  للمعلمني  ميكن  وسيلة  عاٍل  بصوت  لقراءة 
 يعمل على حتسني القدرات التكيف، خاصة مع الطالب اخلجولني.

 ( وجد فئيدة وحميم لقراءة تدريبت لطالب, و هي : 1993غوابر )
 أعط أمثلة للطالب عن عملية القراءة بشكل إجيايب. (أ)

 ثراء مفرداهتم اللغوية.تعريف الطالب إب (ب)

 تزويد الطالب مبعلومات جديدة. (ج)

 تعريف الطالب من خمتلف األنواع األدبية.  (د)

27خياله امنح الطالب فرصة االستماع واستخدام القوة  (ه)
  

 وفيما يتعلق بتعلم اللغة العربية ، فإن القراءة اجلهرية: عدة وظائف ، وهي على النحو

 التال, التغلب على الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف التعرف على الكلمات. 

 كشف املشاكل يف النطق والنطق.  (1

 حنو  تعريف الطالب بقواعد (2

 تقوية وتقوية القدرات احلسية لدى الطالب    (3

 يتعرف على الكلمات واجلمل والنصوص ، وخاصة الطالب املوجودين يف املرحلة  (4

 مبتدئ. 

 تدريب الطالب على متثيل معىن القراءة وقراءة املزيد من النصوص مبعىن  (5
 

27 Farida Rahim. Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2008). Hlm. 124-125 



 مزاايها -3

 من الناحية النفسية  -أ(

ق لذات الطفل، وإشباع الكثري من أوجه النشاط عنده، كما أنه يف القراءة اجلهرية حتقي
يسرتيح لسماع صوته، ويطرب له حني ميدحه املعلم على قراءته، ويشعر ابلسعادة عندما حيس  

 .بنجاحه، ويسر عندما يرى األخرين إليه

 ب(. من الناحية اإلجتماعية 

واخلو   اخلجل  ودفع  األخرين.  مواجهة  على  الطفل  تدريب  يؤدي فيها  وهذا  عنه،  ف 
  ابلتال، إىل بناء الثقة بنفسه، كما أن فيها إعداد الفرد للحياة.

 من الناحية الرتبوية  -ج(

القراءة اجلهرية يف أساسها عملية تشخيصية عالجية، إذ هي وسيلة املعلم يف تشحيص  
 .جوانب الضعف يف النطق عند األطفال

 ه.  املبحث اخلامس: األصوات

 صواتمفهوم  األ -1

اللغة  أبناء  يتواصل  . ابألصوات  ودليل وجوده  ميالده  منذ  اإلنسان  رفيق  األصوات  إن 
فيما بينهم ويتفامهون على وفق نظام عريف يتفقون عليه. ورئ خرب اللغة أن األصوات أصل اللغة 
التواصل   بغرض  هبا  الناطقون  هبا  ينطق  منتظمة  أصوات  إال  ليست  اللغة  أن  مؤكدين  وأساسها 

  28هم بينهم. والتفا

 حيث خترج احلرف 

 
نصر الدين إدريس جوهر،  علم ألصوات لدرسي اللغة العربية  من اإلندونسيين، )مكتبة لسان عربي    28

 3( صفحة. 2015للنشر و التوزيع:  جاوى الشرقية، 



 

الصوت هو أثر حيدث اهتزاز األجسام ، وينتقل يف وسط مادي، ويدرك حباسة السمع   
وهو اللبني الذي يشّيد منه الكلمة والكلمات هي اليت تشّيد منها اجلملة، ومع ذلك األصوات 

ب على اللغوي واالهتمام  هي أساس البناء الرتكييب ومن مث، فدراستها جيب أن يكون أول ما جي
  29به.

الكالمي   التواصل  ت ستخَدم يف  أهنا  أي  الصوت،  مستوى  تزال يف  ال  اللغات  "كثري من 
سان يتلقَّى اللغة أي األصوات قبل أن يقلدها وينطقها. وهذا يعين أن االستماع هو  فقط. واإلن

30  أول مهاة لغوية ميارسها الفرد
. 

 للمبتدئنيمنهج تعليم اللغة العربية   -1

اللغة  تعلم  أحد اجلوانب اهلامة اليت حيتاج املعلمون إىل وضعها يف االعتبار عند 
العربية هي خصائص الطالب. عند اختيار املواد واألساليب والتقنيات ووسائل اإلعالم  
ذلك:   يف  مبا  الطالب  خصائص  يف  النظر  املهم  من  التعلم،  وأماكن  التقييم  وأدوات 

 
ععبد الوهاب رشيدي، علم األصوات النطي )نظرية ومقارنة مع تطبيق في القرآن الكريم(، )جامعة مالك    29

    1( صفحة : uin-maliki press 2010ابراهيم: 
(   تعليم األصوات العربية وتقويمها لغير الناطقين بها )المملكة العربية السعودية  المجلّة العلميةجاسم علي جاسم، 30

 2صفحة : 



بي  عن  السعيد  للتو،  التحدث  معروفًا  شيء كان  على  التمرن  السعيد،  اللعب  ئتهم، 
 السعادة يف طرح األسئلة والسعادة يف القيام بشيء ما بسبب التشجيع من اخلارج. 

املبادئ   مبادئ.  عدة  على  العربية  اللغة  تعلم  يستند  أن  جيب  األساس،  يف 
ه املبادئ  وبعض  األطفال،  وفًقا خلصائص  مراعاهتا  جيب  اليت  النحو األساسية  على  ي 

التال: األول يعتمد على عامل األطفال الذي يدور حول األسرة واملنزل واملدرسة ولعب 
الثانية خيرج من شيء معروف ابلفعل وشيء أقرب إىل الطفل  األطفال وزمالء اللعب. 
منزل   إىل  مث  املنزل،  املنزل خارج  من  مثل  األطفال  قبل  من  بسهولة  إليه  الوصول  ميكن 

 ة املدرسية. الثالثة، جيب أن يرتبط التعلم ابألشياء اليت هتم الطفل.  صديق والبيئ

ختتلف نقاط التعلم األربعة املعروضة عن املعرفة اليت ميتلكها الطالب، ابستخدام 
اللغة العربية البسيطة اليت يسهل على األطفال تذكرها. اخلامسة، املهام موجهة لألنشطة  

هي مزيج من اخليال واخليال. السابعة، يتم توجيه املواد  أو األنشطة. سادسة، مواد التعلم  
لغوية   مهارات  وأربع  واهليكل(  )املفردات  اللغة  مكوانت  وتطوير  املنهج  تنفيذ  إىل 
)االستماع والتحدث والقراءة والكتابة(  تقدمي الثقافات الثامنة والوطنية واألجنبية بشكل 

 31لتعلم والواجبات حسب عمر املتعلم.تدرجيي. اتسعاً، جيب تعديل النقاط الرئيسية ل

بشكل عام، ال يزال تعلم اللغة لألطفال يتعلم عن بيئتهم مثل مولعا ابلتحدث عن بيئتهم  
اخلاصة، واآلابء )األب/األم(، واأللعاب وزمالئهم، فهم حيبون اجلري واالستمتاع بتعلم شيء ما 
طرح   إىل  األطفال  مييل  الصور.  وقطع  والتلوين  واللعب  الغناء  مثل  مباشرة  ممارسة  طريق  عن 
 األسئلة. وذلك ألهنم اجتماعًيا حيتاجون إىل تطوير جمموعة من اخلصائص اليت متكنهم من تطوير 

جمموعة من اخلصائص اليت تسمح هلم ابلتكيف مع البيئة احمللية حيث يعيشون ويلعبون وغريهم. 
( ميكن أن يقول  1هناك أيًضا إشارة إىل أن خصائص الطفل ميكن تقسيمها إىل عدة أنواع: )

 
31 Nursyimah, Pembelajaran bahasa arab untuk tingkat dasar, An Nabighoh (Jurnal pendidikam dan 

pembelajaran bahasa arab) Vol 16, No 1, 2014. 

 



( سيفعله،  )2شيًئا  سيفعله،  شيء  عن  التعبري  ميكنه  وقد 2(  فعلوه  شيء  عن  التعبري  ميكنه   )
( ميكن استخدام أمناط جتويد اللغة 5( ميكن أن جيادل، و )4( التعلم أثناء العمل، )3)مسعوا،  

 األم. 

 


