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 ثاىنالباب ال
  الدراسة النظرية

 الدراسة عن طريقة الوحدة: الفصل األول 
 التعريف عن طريقة التدريس - 1

ا املدرس  طريقة تدريس اللغة العربية هي اخلطة الشاملة الىت يستعني 
وتتضمن الطريقة ما يتبعه املدرس من . لتحقيق األهداف املطلوبة من تعلم اللغة

   1.عليمية ووسائل معينةأساليب، وإجراءات، ومادة ت
الطريقة هي اخلطة الربنامج الشاملة الىت تتعلق خبطوات ايصال املادة، 

بكلمة أخرى الطريقة هي اخلطوات العامة عن  .واإلجراءات، ومناسب مبدخله
ويف تعريف أخرى الطريقة هي املنهج الذى حيتاج  .تطبيق النظريات مبدخل معني

ويف عملية التدريس، املعلم حيتاج . داف التعليماىل عملية التعليم لتحقيق األه
ب بنجاح الطريقة التعليم مبناسبة بني املادة والوسائل ليساعد الطعلى استخدام 

املعلم لن يستطيع أن ينفذ وظيفته إذا هو مل يقدر ويفهم على مجيع  .تعليمه
   2.طريقة التدريس الىت ترمز جامعة علم النفس والرتبية

تعليم اللغة العربية كثرية، عندما املعلم يريد  اتيجية يفتكون طريقة واسرت 
م أن يفهم عن مجيع طريقة التعليم ووسائلها،  ى اإلجناز طالبه فال بد للمعّل أن يرّق

حىت حيصل مقاصد التعليم ماذا الطلبة ألن باستعماهلا يستطيع أن جيّذب إنتباه 
يمية، بعض من كفايته هو  البّد للمعلم أن ميلك الكفايات املهنية التعل .يريد

كفاية املعلم يف ختطيط التدريس، وتتعني يف حتديد أهداف الدرس، اختيار 
املوضوع املناسب لتدريسه، اختيار الطريقة املناسبة واستخدامها، واختيار املصادر 

  .يف التدريس واستخدامها، اختيار الوسائل واستخدامها
  :تنقسم وظيفة الطريقة كما يلى 

                                                
  123ص، ) 2011ى فریس، مالنج، مالیك(أوریل بحر الدین، مھارات التدریس نحو إعداد مدرس اللغة العربیة الكفء   1
 hal 72  Syaiful B. Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung, Rineka cipta, 1991)یترجم من  2
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 الة دافع التعليمالطريقة ك -

 الطريقة كاسرتاتيجية التعليم -

 الطريقة كالة لتحقيق أهداف التدريس -

ويف اختيار الطريقة جيب املعلم أن يهتم على عواملها، ألن اختيار الطريقة ليس 
أما . مناسبا مبوضوع ووسائل تعليمه، فستفشل تعليمه لتحقيق أهداف التعليم

األهداف الرتبوية، وشخصية : هم  عوامل يف اختيار الطريقة ستة عوامل،
الطالب، وحالة التعليم، اختالف الشخص وقدرة املعلم، وسهولة التعليم، 

  . واملعلم
 تعريف طريقة الوحدة - 2

طريقة الوحدة هي طريقة الىت تقدم على تعليم اللغة بوحدة التعريف 
دة، ويف هذه الطريقة مخس خطوات لتطبيقه، هم االستعداد، وتقدمي املا. الكامل

أما . هذه الطريقة تؤسس على اهتمام التعليم 3.والرتابط، والتعميم، والعمل
  4.تعليم اللغة عند رأي هربات يكون مخس خطوات

ويف تعريف أخرى، طريقة الوحدة هي اإلجراءات التدريس الىت يوّجه 
الوحدة هي جزء من الوحدات  5.مجيع عملية التعليم اىل حل املسألة يف تعليمه

بلغة أخرى، هذه الطريقة هي املنهج ليقدم تعليم اللغة بوحدة التعريف  الكامل،
االستعداد، وتقدمي املادة، والرتابط، : الكامل، ويف الطريقة مخسة خطوات هم 

  6.والتعميم، والعمل
                                                

 hal 101   H. Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran (Bandung : Humaniora, 2009)یترجم من 3
Bahasa Arab  

 Ulin Nuha, Metodologi super efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta : Diva  یترجم من 4
Press, 2012)    

 /aneka metode pembelajaran  http://derianggraini.blogspot.comیترجم من  5
  
 Metode Pengajaran Bahasa Asingmakalah.com/2012/09/  http://referensiیترجم من  6 
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ط اىل غطريقة الوحدة هي طريقة لفهم املقروء، ويف هذه الطريقة يض
ا يساعدو  ن الطالب لرتقيتهم يف مهارة الكتابة، القواعد وتدريس املفردات ألن 

   .والقراءة، والتدريب، والرتمجة
 خطوة طريقة الوحدة يف تنفيذ الربنامج الدراسي - 3

يف طريقة الوحدة مخسة خطوات يف تنفيذ الربنامج الدراسي، هم االستعداد، 
أما الشرح من هذه اخلطوات كما يلى . وتقدمي املادة، والرتابط، والتعميم، والعمل

:  
 االستعداد )1(

والتدريبات قبل . املعلم يستعد املوضوع اجلاذب مناسبا بقدرة الطالب
 .الدرس وبعد الدرس ليعرف فهم الطالب يف دراسته بعد انتهاء الدرس

 تقدمي املادة )2(
اال ويشرح ث يعطى ممث. تقدمي املوضوع للطالب، ويرتمجه اىل لغة العربية

 . القواعد مناسبا مبوضوع الذى علمه
 بطالرتا )3(

يف هذه اخلطوة املعلم يرتبط الطالب الستعمال معرفته لتحقيق جناح 
 .درسه

 التعميم )4(
 . هو اخلالصة من معرفة الطالب يف تفهيم املوضوع

 العمل )5(
يف خطوة اخلامسة هي العمل، يعىن مجيع الطالب يطبق معرفتهم 

  .باحلوار، والرتمجة، واإلنشاء، والتدريبات، وغريه
  :ري، واحد منها يعمل هذه املنهج ثالفصل كوأما منهج التعليم يف 
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املعلم يعطى فرصة للطالب . يشرح املعلم ان يف يواصل املوضوع متدرج: أوال 
  .واختياره باتفاق مجيع الطالب. الختيار املوضوع اجلاذب

موعات، ويف كل : انيا ث بعد انتهاء االستعداد األول، ينقسم الطالب اىل ا
موعات ينال وظيفة خم موعاتا موعة الىت مث. تلفة، ووظيفته متبادال بني ا  ا

نالت الوظيفة يلزم أن يستعد احلوار بلغة نفسه ويرتجم اىل لغة العربية الىت 
  .    سيشرح املعلم باستعمال القواعد

 مزايا وعيوب طريقة الوحدة - 4
  :مزاياها 

 الطالب يعتاد أن يرتجم النص اىل لغة األخرى -
ألن يف تدريسه املفردات بعض . ريةثيسلط املفردات كالطالب يستطيع أن  -

 .من الوظيفة الىت يتعلمون يف تعليمهم
ايته ، تعليم اللغة باستعمال هذه . ميهر الطالب يف علم القواعد - ألن يف 

 .الطريقة هي تفهيما للمفردات وللكلمات بالقواعد
ملفردات يف ألن الطالب يتعلمون ا. الطالب يعتاد أن يكتب اإلنشاء احلرية -

م للكتابة، والقراءة، والتدريب، والرتمجة  .تعليمهم كى يستطيعو
  :أما عيوب طريقة الوحدة كما يلى 

 .يركز تدريس اللغة على قواعد اللغة فقط -
 .املفردات الىت يتعلمهم يف املوضوع املعني -
  7.ويف عملية التدريس حالته اململة للطالب -
 
 

  
                                                

 Ulin Nuha, Metodologi super efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta : Divaیترجم من    7
Press, 2012) hal   213-214 
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  راءةالدراسة عن الق: اىن ثالفصل ال
 التعريف عن القراءة .1

ا إجياد الصلة بني لغة الكالم، والرموز الكتابية، وتتألف  القراءة عملية يراد 
وىف رأي اخر القراءة  8.لغة الكالم من املعاىن واأللفاظ الىت تؤدى هذه املعاىن

هي عملية االتصالية بني القارئ والكاتب بالنص الذى كتبه، حىت مباشرة بينه 
ويفهم من هذا أن عناصر  9.تباط املعرفية بني لغة اللسان ولغة الكتابةويكون االر 

  :ثالثة هي القراءة 
 املعىن الذهين .1
 اللفظ الذى يؤديه .2
 األمر املكتوب .3

ثالثة الىت تتم ومهمة املدرسة هي التأليف السريع بني هذه العناصر ال
م يسمى قراءة، القراءة باجتماعها، والبدء بالرمز، واالنتقال منه إىل لغة الكال

، وترمجتها )صامتة ( وترمجة الرموز إىل املعاين قراءة سرية . والعكس يسمى كتابة
وتعىن القراءة باملفهوم الرتبوي احلديث العملية . إىل ألفاظ مسموعة قراءة جهرية

ا من  الفكرية العقلية الىت ترمى إىل الفهم، أي ترمجة هذه الرموز إىل مدلوال
  .األفكار

مفهوم القراءة حمصورا ىف حدود اإلدراك البصري للرموز املكتوبة، مل يعد 
أو عملية فهم هذه الرموز فحسب، بل ارتقى هذا املفهوم أىل تفاعل القارئ مع 
النص الذى يقرؤه، وجتاوز ذلك إىل توظيف ما يفهمه من قراءته يف حل 

الب، ليست مهارة القراءة حتتاج إىل تدقيق الطإذن،  10.املشكالت الىت تواجهه

                                                
دار المستقبل للنشر : األردن  –عمان ( اللغة العربیة الثقافة العامة، محمد عبد الغني المصري، مجد محمد الباكیر البرازي،   8

  405. ص )1998والتوزیع، 
 A. Chaedar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remajaیترجم من   9

Rosdakarya, 2011) hal 143 
دار : األردن  –إربد ( أسالیب تدریس اللغة العربیة، عماد توفیق السعدي، زیاد مخیمر البوریني، عبد المعطي نمر موسى،   10

  21. ص) 1991وزیع، األمل للنشر والت
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بل هي مهارة الىت يتورّط على استعمال العقل . بقراءة احلروف او املفردات فقط
  .والفكر

 وظيفة القراءة .2
تمع ( الوظائف العامة : أوال    )للفرد وا

 .متكني الفرد من اكتساب املعلومات وزيادة خرباته، وتطوير أفكاره .1
ى التفاهم والتقارب مع تزويد الفرد مبهارة يزاوهلا طوال حياته، تساعده عل .2

تمع احمللى والعاملي  .أفراد ا
وض  .3 إيصال املعلومات للفرد بطريقة سريعة التناول، مما يساعد يف 

تمع، ورسم مثله العليا، ةذلك عن طريق الصحافة والرسائل واملؤلفات  ا
 .وغريها

تعد أساسا جلميع العمليات التعليمية، إذ الغىن عنها يف تعلم املواد  .4
 .لدراسية مجيعهاا

تمع، وتسهيل التعامل وتبادل املصاحل بني أفراده .5 . تعمل على تنظيم ا
تمع غري القارئ، يعيش يف ظلمة حالكة تعزله عن  وليس من شك أن ا

موعات األخرى  .ا
  )الذاتية ( الوظائف اخلاصة : ثانيا 

 .إكساب األفراد جودة النطق وحسن األداء ومتثل املعىن .1
فراد باملهارة القرائية املختلفة، كالسرعة، وحتصيل املعىن، تزويد األ .2

وإحسان الوقف عند إكمال املعىن، والضبط الصحيح ملا يقرؤون، 
 .ومراعاة إشارة الوقف، وغريها

 تنمية امليل إىل القراءة .3
تنمية حصيلة األفراد اللغوية، إذ تزود القارئ باملفردات والرتاكيب  .4

 .اللغوية السليمة
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 .ألفراد على التعبري الصحيح للمعىن الذى يقرؤونتدريب ا .5
تنمية القدرة على الفهم لدى األفراد، وذلك لتحقيق غايات متعددة،   .6

كزيادة املعرفة، واالنتفاع باملقروء يف احلياة العلمية، واملتعة والتسلية، 
 .والقدرة على النقد املوضعي البناء

ف يف صعوبتها أو ومن الطبيعي أن تتدرج هذه األهداف أو الوظائ
سهولتها وفقا للمرحلة الدراسية الىت تتم فيها القراءة فنحن إذ جند طالب املرحلة 
االبتدائية حباجة للتدريب على النطق، جنده حمتاجا لتصور املعاين وإجادة الوقف 
واالستقالل بالقراءة يف املرحلة اإلعدادية، أما يف املرحلة الثانوية فال بد أن يستقل 

    11.ته ويعتمد على نفسهبقراءا
 أنواع القراءة .3

  :ث الشكل واألداء اىل ثالثة أنواع هي تنقسم القراءة من حي
  القراءة اجلهرية. 1

هي قراءة تشتمل على ما تطلبه القراءة الصامتة من تعرف بصري للرموز 
ا، ومعانيها، وتزيد عليها التعبري الشفوي عن هذه  الكتابية، وإدراك عقلي ملدلوال

ا، وبذلك كانت القراءة اجلهرية امل دلوالت واملعاين، بنطق الكلمات، واجلهر 
  12.أصعب من القراءة الصامتة

  :مزاياها 
 .ثيل املعىنهي أحسن وسيلة إلتقان النطق، وإجادة األداء، ومت .1
 .تكشف عن عيوب النطق لدى التالميذ ليساهم يف عالجها .2
عرف نواحي اإلنسجام تساعد يف الصفوف الراقية على تذوق األدب بت .3

 .الصويت، واملوسيقي اللفظية

                                                
  22. نفس المراجع، ص  11
  411. نفس المراجع، ص  12
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وسيلة لتشجيع التالميذ اجلبناء ذوي اخلوف والتهيب، وعالج هلذا الداء  .4
 .لديهم

ا تعد  .5 ال غىن عنها يف املواقف الىت تستدعي رفع الصوت، كما أ
 .التالميذ للمواقف اخلطابية، وملواجهة اجلماهري واحلديث إىل اجلماعة

ة إىل أن فرصة التدرب على القراءة اجلهرية يف دروس اللغة وجتدر اإلشار 
العربية واسعة جدا، إذ ميكن إعطاء فرصة القراءة ألكرب عدد ممكن من التالميذ 

ال يف حصص القواعد والبالغة لقراءة األم لة ثيف حصص املطالعة، ويتاح هلم ا
ادة املكتوبة على مر املعلم حصص التعبري إذ يقرأ التالميذ املثوالنصوص، ويست

زمالئهم يف الصف، وتقرأ قطعة اإلمالء عند التدرب على كتابتها، ويقرأ التالميذ 
 .مجل اخلط ويناقشون معناها يف حصص اخلط

تستخدم قراءة اجلهرية يف مجيع مراحل التعليم، ولكن وقتها يناسب منو 
تالميذ مناسبة عكسية، مبعىن أن وقتها يطول بالنسبة للتالميذ الصغار، وذلك ال

ري منهم عيوبا نطيقة، ثألن أعضاء النطق لديهم ينقصها املرانة والدربة، وألن يف ك
رة التدريب على هذه القراءة، وكلما منا التلميذ نقص وقت ثميكن عالجها بك

 . تةالقراءة اجلهرية، وزاد وقت القراءة الصام
  القراءة الصامتة. 2

ا حل الرموز املكتوبة    القراءة عملية فكرية الدخل يف الصوت فيها، أل
وفهم معانيها بسهولة ودقة، وليس رفع الصوت فيها بالكلمات إال عمال 

ال كافية إلدراكه دون حاجة إىل النطق بامسه، ثإضافيا، وكما أن رؤية الكلب م
والقراءة الصامتة يظهر فيها انتقال العني فوق  13.فكذلك رؤية الكلمة املكتوبة

ا حبي لو سألته يف معىن ما قرأه ألجابك،  ثالكلمات، وإدراك القارئ ملدلوال
 .وإذن فهي سرية ليس فيها صوت وال مهس وال حتريك لسان أو شفة

                                                
  61. ص) 2007دار المعارف، : القاھرة ( الموجھ الفنى لمدرسى اللغة العربیة، عبد العلیم إبراھیم،   13
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وا قراءة جهرية ؤيف تعليم القراءة الصامتة طلب املعلم من الطالب أن يقر  
وفيها تكون إحدى عشر . وا قراءة صامتةؤك طلب منهم أن يقرفردية، بعد ذل

  :خطوات لتطبيقها يف تعليم اللغة العربية، هم 
 . مراجعة الدرس السابقة  .1
  .مراجعة الواجب البيىت السابق أو مجعه لتدقيقه فيما بعد .2
 .تعلية الكلمات اجلديدة .3
 .تعليم الرتاكيب النحوية اجلديدة .4
 .القراءة الصامتة .5
 .ستيعابأسئلة اال .6
 .القراءة النموذجية .7
 .القراءة اجلهرية .8
 )إذا مسح الوقت(متارين من الكتاب  .9

 ) بقدر ما يسمح الوقت(نشاط كتايب  .10
 )إذا رأى املعلم ذلك مناسبا(واجب بيىت   .11

ومن هذه اخلطوات ال بد للمعلم أن يهتم و يطبقها مرتتبا يف عملية 
وخطوة  1خطوة (د من املراجعة وكما هو معلوم، ال ب. التدريس القراءة الصامتة

ومتهيدا ) 4،3خطوتان ( يأيت تعليم الكلمات والرتاكيب مث. يف بداية الدرس) 2
ملعرفة مدى ما ) 6خطوة ( تأيت أسئلة االستيعاب مث). 5خطوة (للقراءة الصامتة 

) 7خطوة ( يقوم املعلم بالقراءة النموذجية مث. فهم الطالب من القراءة الصامتة
خطوة طبيعية ) 8خطوة ( تأيت القراءة اجلهرية مث. موذج اجليد للطالبليقجم الن

وإذا مسح وقت الدرس، ينتقل املعلم . بعد القراءة النموذجية يف اخلطوة السابقة
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والنشاط الكتايب من خط أو نسخ أو إمالء أو ) 9خطوة (إلر متارين الكتاب 
  14).10خطوة (سواه 

ريا، ولذلك كانت موضع اهتمام كبري يف ثزايا كهلذا النوع من القراءة م: مزاياها 
فهي . ولكن بنسب متفاوتة. وتستخدمها يف مجيع مراحل التعليم. ةثالرتبية احلدي

تناسب منو التلميذ مناسبة طردية مبعىن أنه كلما منا التلميذة زاد وقت القراءة 
  .الصامتة

  :أغراض القراءة الصامتة هي 
 .ذوقالسرعة يف القراءة والفهم والت .1
تعويد التالميذ على مواجهة املواقف احلياتية الىت تفرض عليهم القراءة  .2

 .ر من اجلهريةثالصامتة أك
م وميوهلم، ومدهم باملعلومات  .3 تلبية رغبات التالميذ، وتشجيع حاجا

 .الضرورية، واملتعة والتسلية
تيسري حفظ مايستحق احلفظ من ألوان األدب، والشعر واخلواطر،  .4

 .واألناشيد
ختفيف جهد التالميذ، وإشغاهلم مجيعا، وتعويدهم االستقالل يف القراءة،  .5

  15.وحصر الذهن ودقة اإلنتباه
وجتدر اإلشارة إىل أن القراءة الصامتة تتالىف معظم عيوب القراءة 
اجلهرية، إذ تتيح فرصة أكرب جلميع التالميذ للقراءة، كما تقتصد اجلهد والوقت 

ا أسرع من القراءة اجل هرية، وال جتهد املعلم أو التلميذ ملا يكتنفها من صمت أل
أما فرصة التدرب عليها يف حصص اللغة العربية فهي كبرية للغاية، إذ . وهدوء

الت، أو قراءة بطاقات  تتم من خالل حصص املطالعة ، أو قراءة القصص وا
  .كافة  معدة هلذا الغاية، وميكن توظيفها يف مجيع حصص اللغة العربية بفروعها

                                                
  56-55. ص) 1988الریاض، المملكة العربیة السعودیة، (تعلیم اللغة حاالت وتعلیقات، دكتور محمد علي الخولي،   14
  24. نفس المراجع، ص  15
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  قراءة اإلستماع.3
هي قراءة تتم باألذن فقط، إذ ميكن االعتماد على االستماع وسيلة   

وهو أحد األنشطة اللغوية األساسية يف اللغة العربية، إذ إن تعلم . للتلقى والفهم
وتعد الشعوب املتحضرة االستماع أدبا رفيعا . اللغة يتوقف على االستماع
  .م وحتصيلباإلضافة إىل كونه أسلوب فه

إكساب التالميذ مهارة : رية، وبعضهم ثأغراض قراءة اإلستماع ك  
اإلصغاء، واستمرارية االنتباه، وسرعة الفهم، ومساعدة التالميذ يف فهم 
احملاضرات واخلطابات، وإكساب التالميذ القدرة على مساع اراء غريهم، واعتبار 

. ق يف الدفاع عن ارائهملما إن أللئك التالميذ احلثذلك حقا مشروعا هلم، م
ومتكني التالميذ من تذوق األدب وما يقدمه األدباء، فسماع اللغة الفصيحة ممن 

ا دون حلن أو  ثيسهل عليهم التحد) غري متكلف أو متصنع ( ينطقها 
 16.خطأ

أما أمهية االستماع هو الطريق الطبيعي لالستقبال اخلارجى ألن القراءة   
 ينمو فيسمع مثبالعني، فالوليد يسمع األصوات باألذن أسبق من القراءة 

الكلمات ويفهمهما قبل أن يعرف القراءة بالعني، والبشرية بدان القراءة باألذن 
ري من املواقف الىت ثواالستماع عماد ك  .حني استخدمت ألفاظ اللغة وتراكيبها

، ثواملناقشات، واألحادي. كاألسئلة واألجوبة: تستدعي اإلصغاء واالنتباه 
  .وسرد القصص، وبرامج اإلذاعة

ويف االستماع تدريب على حسن اإلصغاء، وحصر الذهن، ومتابعة   
املتكلم، وسرعة الفهم، وتبدو هذه األمهية لطالب الكليات واجلامعات، ألن 

ولذلك كان من . عماد الدراسة لديهم إمنا هو احملاضرات، واالستماع اليها

                                                
  25-24. نفس المراجع، ص  16
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م املدرسية على مهارة االستماع، الضروري أن يتدرب الطالب منذ بداي ة حيا
  .وتلخيص ما يسمعون يف خمتلف احلصص الدراسية

 أهداف تدريس القراءة .4
ولنيل املعلومات املشتملة  ثإن أهداف القراءة بشكل اساسي هي للبح

فكانت املعاىن واملقاصد مرتبطة بعضها . على احملتويات وفهم معاىن القراءة
  .راءةبعضا بغرض وقصد ناحني الق

  :وأهداف القراءة هي 
 يل املعىنثجودة النطق وحسن األداء ومت .1
كسب املهارات القرائية املختلفة كالسرعة، واالستقالل بالقراءة، والقدرة  .2

على حتصيل املعاىن، وإحسان الوقف عند اكتمال املعىن، ورد املقروء إىل 
 . ذلكأفكار أساسية تصاغ فيما يشبه العناوين اجلانبية للفقرات وغري

 .تنمية امليل إىل القراءة .3
 .الكسب اللغوى، وتنمية حصيلة التلميذ من املفردات والرتاكيب اجلديدة .4
 .تدريب التلميذ على التعبري الصحيح عن معىن ما قرأه .5
 .الفهم وهو غرض متعدد النواحى .6

كقراءة العلمية : قافة واملعرفة ثفمنه الفهم لكسب املعلومات، وزيادة ال  -
 .تب الرحالت وحنو ذلكوالصحف، وك

كقراءة اخلطابات واإلعالنات، : لالنتفاع باملقروء يف احلياة العملية   -
وقوائم األسعار، واإلرشادات والالفتات وجداول مواعيد القطارات أو 

 .جداول الدراسة أو جداول االمتحانات، وحنو ذلك
كقراءة القصص والفكاهات والطرائف : للمتعة والتسلية والتذوق  -

 .لشعروا
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لنقدها،  ثكقراءة الصحف أو الكتب أو البحو : لنقد املوضوعات  -
 17.والتعليق عليها

وهذه األهداف ختتلف يف نوعها واتساعها وعمقها باختالف مراحل 
التعليم واختالف الصفوف يف املرحلة الواحدة، فال شك أن الطفل يف املرحلة 

اية خمارج احلروف، ةحسن االبتدائية أحوج أىل التدريب على إجادة النطق، ورع
وإذن يكون هذا اهلدف أول ما يتجه إليه املدرس مع رعاية . األداء بوجه عام

  .األهداف األخرى يف حدود طاقة الطفل
والتلميذ يف املرحلة اإلعدادية، مع التسليم بتقدمه يف القراءة وارتفاع 

ءة اجليدة الىت مستواه يف األداء، ال يستغىن عن االستمرار يف تدريبه على القرا
وميكن زيادة الفرص الىت . تتسم بوضوح املقاطع، وتصوير املعاىن، وإجادة الوقف

  .يستقل فيها بالقراءة، وتوجيهه إىل الغاية القرائية األخرى يف شيئ من السعة
انوية فلنا أن نطمئن إىل قدرته على األداء اجلهرى، ثأما طالب املدرسة ال

العمليات القرائية األخرى، وإذن تتجه دروس  وإىل ما اكتسبه من مهارة يف
املطالعة يف هذه املرحلة إىل غايات أدق وأمشل، وإىل زيادة الفرص الىت يستقل 

  . فيها الطالب بالقراءات املتنوعة، ويعتمد فيها على نفسه
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